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Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

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
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nieuws… mensen… samenleving…  www.archipelwillemspark.nl
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Literair festival 
‘Dichter aan huis’
Op 5 en 6 oktober treden 50 schrijvers 
op in 50 bijzondere huiskamers. Het 
programma biedt een avontuurlijke 
ontdekkingsreis door de wereld van het 
geschreven en gesproken woord. In de in-
tieme setting van de huiskamer komen de 
‘performers’ aanraakbaar dichtbij en er 
is alle gelegenheid voor een persoonlijke 
kennismaking. Deze keer vindt het evene-
ment grotendeels plaats in de Archipel.

Een greep uit het  programma: Jessica Dur-
lacher, Charlotte Mutsaers, Menno Wigman, 
Wim Daniels, Petra Stienen, René Diekstra, 
Max Pam, Herman Pleij, Arie Boomsma en 
Paul van Vliet. 

Voor bewoners van de Archipel geeft ‘Dichter 
aan huis’ €5 korting (normale prijs €25). 
Wilt u van deze aanbieding gebruik maken? 
Stuur een mail aan festival@dichteraanhuis.nl,  
met daarin naam, aantal kaarten, welke dag 
en uw volledige adres.

De metingen van de stikstofoxiden die 
we in samenwerking met Milieude-
fensie en het Haags Milieucentrum op 
twee plaatsen, op de Raamweg en in de 
Javastraat, uitvoeren laten over de eerste 
vier maanden van dit jaar daggemidel-
den zien die aanzienlijk hoger liggen 
dan de toegestane Europese norm en de 
waarden van de Word Health Organisa-
tie (WHO). De technische gegevens over 
deze twee straten zijn o.a. terug te vinden 
op www.archipelwillemspark.nl  en in 
het augustusnummer van het wijkblad 
van Benoordenhout. 

Wat niet weet wat niet deert?
Andere schadelijke bestanddelen uit de 
lucht zoals fijnstof (Particulate Matter), en 
roet (Black Carbon) worden in onze omge-
ving niet direct gemeten.  Vanuit 3 meet-
stations in Den Haag en omgeving worden  
op grond van een mogelijk controversieel 
rekenmodel de waarden hiervoor benaderd. 
De meetresultaten liggen in het algemeen 
veel hoger, zo blijkt uit metingen en bere-
keningen door Milieudefensie. Den Haag is 
de enige grote stad, die het vertikt zelf me-
tingen te doen. De ggd’s van Amsterdam, 
Rotterdam en Utrecht hebben meetstations 
op diverse punten staan. Meten is weten, 
maar in Den Haag wil het college liever niet 
weten hoe vuil de lucht is.

Wat betreft de schadelijkheid verschillen de 
meningen: de politiek wuift haar weg, me-
dici praten over passieve genocide omdat ze 
een levensduurverkorting van 2 tot 3 jaar en 
een extra risico van astmatische en cardiale 
klachten veroorzaken.

Toename verkeer
De schadelijke bestanddelen worden vooral 
veroorzaakt door het verkeer.  Het verkeers-

circulatieplan heeft veel verkeer vanuit de 
binnenstad naar de ring verplaatst. Het 
gevolg daarvan is verkeerscongestie op de 
ring en de zijstraten. In het Benoordenhout 
is de Carel van Bylandtlaan het sprekende 
voorbeeld van een verstopte zijstraat en 
in de Archipelbuurt zijn de Laan Copes 
en de Javastraat en de Mauritskade duide-
lijke voorbeelden. De gemeenteraad heeft 
onlangs tot de aanleg van de Rotterdamse 
baan besloten en wij vrezen dat daarmee de 
verkeerscongestie en dus de luchtvervuiling 
in en om onze wijk alleen maar toeneemt. 
Het aanbod van verkeer is groter dan de 
afvoercapaciteit. De gemeente geeft dit ook 
volmondig toe en weet geen oplossing voor 
de verkeersknoop in de directe omgeving 
van onze wijken. 

Oplossingen
Maar er zijn wel degelijk oplossingen.  
De oplossing is het verkeer beter verdelen 
over de toegangswegen. Nu is 70% van 
de aansluitingen geconcentreerd aan de 
Malieveld-kant van het centrum. Met de 
Rotterdamsebaan, eveneens aangesloten 
aan de Malieveld-kant, wordt dat zelfs 75%! 
Na 2015 moet tenminste aan de Europese 
norm voldaan worden. Er is verschil tussen 
moeten en kunnen en het is vooralsnog  on-
duidelijk welke sancties  opgelegd kunnen 
worden. De eerste stap  is het project Rotter-
damsebaan te stoppen. Een tweede stap is 
het ontsluiten van het centrum en zuidwest 
Den Haag via een tunnel aan de andere kant 
van het centrum (onder de Prinses Beatrix-
laan in Rijswijk). De derde stap zou ook een 
tunnel kunnen zijn tussen Utrechtsebaan en 
Madurodam, waardoor veel verkeer uit onze 
wijken verdwijnt. Bovengenoemde tunnels 
zijn ook nog aanzienlijk minder kostbaar 
dan de Rotterdamsebaan.

>> lees verder op pagina 2

Onze Javastraat: de vuilste 
straat van Nederland

www.dichteraanhuis.nl

www.archipelpoezie.nl

Vijfde  
gedichtenmuur  
ArchipelpoëZie 
muzikaal onthuld
Sommige mensen keken verrast op: 
de fanfare die zich verzamelde op het 
Nassauplein zette al spelend koers naar 
Burgemeester Patijnlaan 1928. Hier, 
bij het gedicht Zomer XVIII van K.L. 
Poll, begon zaterdag 7 september de 
feestelijke muzikale wandeling langs 
de nu al vijf muurgedichten van de 
Archipel&Willemsparkbuurt. 

Vanaf ‘Poll’ wandelden de gasten van de 
Stichting ArchipelpoëZie achter Show- en 
Drumfanfare Duindorp aan naar het vrolijke 
This Is Just To Say van William Carlos Wil-
liams, te zien op de hoek van Bankastraat en 
Laan Copes van Cattenburch. Over de Laan 
Copes vervolgde de bonte stoet zijn weg 
naar de kop van de Surinamestraat. Hier 
bracht de fanfare een swingende serenade 
aan het muurgedicht van Hans Andreus. En 
verder ging het, naar het einde van de Suri-
namestraat, om met de heerlijke muziek stil 
te staan bij het gedicht van Rutger Kopland. 
Allen stortten zich in het verkeer van de 
Javastraat en trokken via de Frederikstraat 
naar de Mallemolen, om te eindigen bij 
hofje Het Javalaantje. Hier werd het nieuw-
ste muurgedicht onthuld: De Nachtegalen 
van J.C. Bloem. Cees Duine, voorzitter van 
de Stichting Mr. J.C. Bloem Poëzieprijs, en 
Arnout Offers, voorzitter van de wijkvereni-
ging Archipel&Willemsparkbuurt, onthul-
den de poëziemuur. Het gedicht is uitge-
voerd in de letter dtl Dorian van typograaf 
Elmo van Slingerland. In het donker wordt 
het prachtig uitgelicht door de lantaarnpaal 
vóór het hofje. De feestelijkheden eindig-
den met een vrolijke borrel voor gasten en 
omwonenden, met verrukkelijke hapjes van 
de restaurateurs van de Mallemolen.  
De Stichting zal de komende maanden de 
volgende gedichtenmuren gaan voorberei-
den. Ondertussen kunt u alvast genieten  
van deze poëtische wandelroute! 

•willemT&••archipella••

De fanfare loopt door het Hofje Javalaantje voor de 
onthulling van het vijfde muurgedicht van ArchipelpoëZie

Archipella: ‘Ohhh, weer een prachtig gedicht!’
Willem: ‘Graffiti noemen ze dat toch?’
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratieve ondersteuning
mw. Trudy Hollander
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

bestuur
voorzitter 
dhr. mr. P.A. Offers  t. 517 67 01
arnout@archipelwillemspark.nl
vice-voorzitter 
mw. mr. C.C. Dedel–van Walbeek  t. 350 33 55
tieke@archipelwillemspark.nl
secretaris 
jhr. W.F. Hooft Graafland  t. 360 90 63
folef@archipelwillemspark
penningmeester 
dhr. mr. R. Klein  t. 362 57 44
ruud@archipelwillemspark.nl
lid dhr. ir. A. Bloembergen
auke@archipelwillemspark.nl
lid mw. mr. A. Ter Kuile
annette@archipelwillemspark.nl

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

wijkberaadsvergadering
donderdag 28 november 2013 
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 5 november 2013
Sluiting advertenties: 11 november 2013
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Lucia v. d. Bergh, Eva Drijver,  
Loes van Lakerveld, Michiel Ottolander,  
Else Ponsen, Otto Spijkers, Marjan Teesing, 
Prescilla van Zoest 
bijdragen 
Guus Nieuwenhuys, Willem Hoekstra,  
Cathrien Ruoff, Ruth van Rossum

vormgeving de ontwerpvloot

websiteredactie
Ank Beekman, Jaap Drijver, Frits Hoorweg, 
Margreet Meijer, Cristo Padmos, Deniz Pels-
man, Kees Tolk www.archipelwillemspark.nl

nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

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

Algemene adressen
Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

Het Schakelpunt 
Burg. Patijnlaan 1900, 2585 cb Den Haag
Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag 10.00 tot 11.00 uur
Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
maandag t/m donderdag tussen 9.00-12.00 uur
t.  754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)
Pedicure
Ash Voettocht, maandag
t.  06 230 035 48 of 445 09 30 (op werkdagen)
Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers 
t.  754 13 30, info@terminalezorg.nl

Staedion
informatie 0900 14 24

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

Diaconaal opbouwwerker
Aklil Getachew, t. 318 16 16 

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

Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, t. 355 82 12
Koster mw R. de Jong, ds. C. v. Duinen,
t. 887 94 10, dsvanduinen@ziggo.nl

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

Clubhuis en Speelpark De Cantaloup 
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag
clubhuis.cantaloup@gmail.com

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark betaalt 
u €45 per jaar. Geen dure vriendschap, 
want je mag een keer gratis gebruik 
maken van het clubhuis voor bijvoorbeeld 
een kinderpartijtje. 
Girorekeningnr: 8160392.

Laurens Bos t. 06 361 99 624 
Malou Polak    t. 350 61 16
Marijn Roelvink t. 06 189 84 312
Thijs van Schaik  t. 06 121 08 703

Aria Veen   t. 354 05 01
Sophie Vlaar  t. 362 82 70
Mw M. Vollema t. 06 519 58 607
Godert de Zoeten t. 06 211 67 589

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

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

Wijkbureau Karnebeek
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 bg Den Haag
centraal tel. 424 17 60
fax. 424 17 24

T. 0900 88 44
T. 112 bij spoed! En verdachte omstandigheden!

Wijkagenten Archipel & Willemspark
Marianne Hoogerbrugge
marianne.hoogerbrugge@haaglanden.politie.nl
Hans Plat
hans.plat1@haaglanden.politie.nl

Politie Haaglanden

www.politie.nl/haaglanden/bureaus

Klachten stadsbeheer

bel 14 070
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wijkagenda
  27/9  25/10  laatste vrijdag v.d. maand

Winter Happy Hour
Het Schakelpunt  |  16.30 – 18.00 uur

  8 oktober  dinsdag  

Lezing Vredespaleis
’t Klokhuis  |  20.00  uur

  28 november  donderdag  

wijkberaad
’t Klokhuis  |  20.00  uur

  29 november  vrijdag  

Winter-Energiecafé
Vredeskapel   |  19.00 uur

Buurt in beweging

100jaar.vredespaleis.nl

vervolg pagina 1  — Onze Javastraat: de vuilste straat van Nederland

De vraag is welke politieke partij zich voor een dergelijk aanpak sterk wil maken. 
We wachten de verkiezingsprogramma’s voor de raadsverkiezingen niet af, maar 
hebben gesprekken met vertegenwoordigers van besturen, leden van de gemeen-
teraad of van hun verkiezingscommissie. We hopen zo invloed te kunnen uitoefe-
nen. Wij houden u op de hoogte.

willem hoekstra & guus nieuwenhuys

.......................................................................................................................................

Op 3 september heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) 
het Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2012 uitgebracht. Hierin komt Den Haag naar 
voren als een van de ‘vuilste’ steden. Milieudefensie gaf de belangrijkste conclu-
sies weer. Zie: http://www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/nieuws/jaaroverzicht-
luchtkwaliteit-2012-normen-worden-niet-gehaald.
.......................................................................................................................................

Het Vredespaleis bestond op 28 augustus 2013 precies honderd jaar, en dat 
werd uitgebreid gevierd. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban 
Ki-Moon en de Liberiaanse vredesactivist en Nobelprijswinnares Leymah 
Gbowee kwamen op die dag naar Nederland om de openingsceremonie van 
dit verjaardagsfeest bij te wonen. Koning Willem-Alexander, minister-
president Rutte, en burgemeester Van Aartsen waren er ook. Naast de 
openingsceremonie was er die dag ook een ministeriële conferentie over 
vreedzame geschillenbeslechting georganiseerd, en een muzikale ode aan 
100 Jaar Vredespaleis in de Anton Philipszaal. Daar werd onder meer het fa-
voriete muziekstuk van voormalig VN Secretaris-Generaal Dag Hammarsk-
jold gespeeld, de negende symfonie van Beethoven. 

Deze officiële en grotendeels besloten openingsdag werd gevolgd door meer dan 
een maand aan activiteiten. Er was een speciale website gemaakt, met een handig 
overzicht: http://100jaar.vredespaleis.nl. Op een paar uitzonderingen na waren de 
activiteiten voor iedereen toegankelijk. Voor buurtgenoten was dit dus een mooie 
gelegenheid om eens een avond door te brengen in de prachtige tuin van het Vre-
despaleis, en aldaar een documentaire te bekijken, of van een concert te genieten. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van een optreden van Trijntje Oosterhuis met het Resi-
dentie Orkest? Of een opvoering van Pink Floyd’s Dark Side of The Moon & The 
Wall? Of een Korenfestival? Of het Peace One Day concert, met onder andere Paul 
van Dyk, Natasha Bedingfield, en de Haagse band Kane? 

Ook het stadhuis, omlig-
gende onderzoeksinsti-
tuten, musea en zelfs de 
tramtunnel deden mee 
met de viering van 100 
jaar Vredespaleis. In het 
Haagse stadhuis kon men 
de architectuurontwerpen 
bewonderen van de zes 
architecten die destijds 
meededen aan de wedstrijd 
die moest bepalen hoe het 
Vredespaleis eruit kwam te 

zien. Het winnende ontwerp is niet helemaal volledig uitgevoerd: er is helaas een 
toren wegbezuinigd (zie afbeelding). Ook was er in het stadhuis een tentoonstel-
ling over vredesfilantropie. Andrew Carnegie, die de bouw van het paleis finan-
cieel mogelijk maakte, wordt gezien als vredesfilantroop. In het stadhuis hingen 
ook de winnende bijdragen van een online wedstrijd, waarin kunstenaars werden 
uitgedaagd om in een pakkend beeld een verhaal over vrede te vertellen. Er hingen 
onder meer een abstract schilderij, een foto, en een stripverhaal. 

Het Hague Institute for Global Justice, gehuisvest in een mooi pand nabij Plein 
1813, organiseerde een wetenschappelijke conferentie over hoe duurzame vrede te 
bereiken. En op 19 en 20 september vond er een conferentie plaats over de ‘kunst 
van het vredestichten.’ Deze internationale conferentie was georganiseerd om 
zowel 300 jaar Vrede van Utrecht (1713-2013) als 100 jaar Vredespaleis (1913-2013) 
te vieren. De eerste dag vond plaats in de statige Senaatszaal van de Universiteit 
Utrecht en ging over het Vredesverdrag van Utrecht en de langdurige effecten 
daarvan. De tweede dag, in het Vredespaleis, ging over enkele belangrijke vredes-
verdragen uit de recente geschiedenis en de lessen die we daaruit kunnen trekken. 
Besproken werden onder meer de vredesverdragen van Versailles (1919) en Dayton 
(1995), die een einde maakten aan de Eerste Wereldoorlog en de burgeroorlog in 
voormalig Joegoslavië.

Intussen was er in het Haagse Gemeentehuis een tentoonstelling over verschil-
lende vrouwen die een bijdrage hebben geleverd aan de (internationale) vredes-
beweging. In het Haags Historisch Museum was er een tentoonstelling over de 
sfeer in Den Haag in de tijd waarin het Vredespaleis werd gebouwd en geopend. 
Ook de Gevangenpoort deed mee. Op een informatiepaneel werd de relatie tussen 
de Gevangenpoort en het Vredespaleis uitgelegd, met bijzondere aandacht voor 
Hugo de Groot, die algemeen gezien wordt als de ‘uitvinder’ van het internati-
onaal recht. In de tramtunnel hingen affiches met het Vredespaleis als thema, 
ontworpen door studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten 
in Den Haag en de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Op 21 september 
renden we met z’n allen op weg naar de volgende 100 jaar. Toen sloot Den Haag de 
festiviteiten af met een uniek hardloopevenement, de Vredesloop.

os

Vredespaleis 100 jaar

in memoriam 
Max van der Hoog  
1931 – 2013
Gedurende enkele jaren was Max lid van de wijkkrantredac-
tie. Vooral aan zijn stem was hoorbaar dat hij – als voormalig 
overste – voor vele manschappen hoorbaar moest zijn ge-
weest. In zijn rijkgevulde werkkamer in het souterrain, waar 
zijn belangstelling voor Napoleon zichtbaar was, bleek veel 
te zien als wij hier soms redactievergadering hadden. Max 
had een brede belangstelling, zodat wij menigmaal door hem 
op zijwegen geleid werden. Heel boeiend, maar de wijkkrant 
moest ook gevuld worden en dan kwamen we met wat ingrij-
pen ook wel weer op de hoofdweg. Zijn schriftelijke bijdragen 
ontvingen wij vaak op ongebruikte zijden van zijn ingekomen 
brieven hetgeen wel eens tot verwarring leidde. Zijn artikelen 
waren duidelijk en goedgefundeerd en altijd ruim op tijd. Zijn 
belangstelling was ook gericht op het wel en wee in de buurt 
en hij bezocht ook vaak het wijkberaad. Zijn eerder overleden 
vrouw, Cateau van der Hoog, was enkele jaren voorzitter van de 
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. Twee mensen, 
die op heel eigen wijze een stempel hebben gedrukt op de wijk. 
Iets om te missen.

namens zijn mede-redactieleden Eva, Michiel en Else

koning klant
Bewust kopen en Bourgondisch genieten blijkt uit het koop-
gedrag van de jonge zestigers, die sedert drie jaar in de buurt 
wonen tot volle tevredenheid. Trouwe klanten bij de gespeciali-
seerde groentewinkel op de hoek, waar artisjokken en pastina-
ken te verkrijgen zijn en ook heel goed fruit. Doorlopen naar 
de natuurvoedingswinkel waar voor de kleinkinderen gezonde 
sapjes en koekjes gekocht worden, maar ook goede huidver-
zorgingsproducten. Sinds enkele maanden kan men hier ook 
de befaamde vegetarische ‘kipstukjes’ kopen, die zowel de 
vleeseter als de vegetariër tevreden houden. Lekkere hapjes bij 
de delicatessenwinkel worden op verzoek verwerkt in een leuk 
pakketje om mee te nemen bij b.v. een eetafspraak. Regelmatig 
wordt gegeten bij een brasserie in de Bankastraat (voorheen 
Zeldenrust), waar een nieuwe eigenaar de scepter zwaait. 
Dankzij zijn vrouw organiseert hij soms Surinaamse avonden. 

Ook het restaurant in de Javastraat met echte Indonesische 
specialiteiten wordt gewaardeerd. Als daarvoor leuke kleding 
aangetrokken wordt, komt deze ook nogal eens uit de Second-
hand winkel op de hoek van de Atjeh- en Batjanstraat (binnen-
kort in de Sumatrastraat). Bewust kan dus ook zijn ‘meer doen 
met minder’ en daar kan men óók van genieten.

epb

De Celebesstraat hield zijn jaarlijkse straatfeest op zater-
dag 31 augustus. Het uitgangspunt was straatgenoten meer 
met elkaar in contact te brengen, en daar zijn spelletjes, eten 
en drinken heel goeie hulpmiddelen voor! Vele Celebes-sers 
maakten salades en andere heerlijkheden, er was bier, wijn en 
fris, een gezellig gedekte lange tafel en mooi weer. Victor Sterk 
hield een zeer onderhoudend verhaal over de buurt en de Cele-
besstraat in het bijzonder. De avond werd besloten met lichtjes 
en muziek waarop gedanst kon worden.

Dank aan alle organisatoren. Volgend jaar graag weer!

Voedselbank aktie
Ook dit jaar organiseert de Vredeskapel weer een inzame-
lingsaktie in de wijk voor de voedselbank. Naast houdbare 
levensmiddelen zijn shampoo, wasmiddel, kaarsen etc. 
ook welkom.

Op de volgende tijden kunt U uw levensmiddelen brengen in  
de Vredeskapel, Malakkastraat 1.
zondag 3 november na de dienst van 11.30 tot 13.00 uur.
maandag 4 november van 19.00 tot 20.30 uur. 
dinsdag 5 november van 19.00 tot 20.30 uur.
woensdag 6 november van 19.00 tot 20.30 uur.

Op 4,5 en 6 november kunnen ook de goede gaven overdag af-
gegeven worden in Het Klokhuis. De tijden voor het Klokhuis 
zijn: van 9 tot 17 uur.

Na de aktie haalt de Voedselbank alle artikelen op en draagt er 
zorg voor dat alles in goede handen komt. Van harte nodigen 
wij U uit om een bijdrage te leveren aan deze aktie. De koffie en 
thee staan klaar!

Couperus Museum  
nodigt de buurt uit!
Museum manager Jeannette van Bennekom nodigt 
namens het Louis Couperus Museum bewoners van de 
negentiende-eeuwse stadswijk Archipel&Willemspark  
uit om het museum kosteloos te komen bewonderen.  
Ter ere van het jubileumjaar opent het museum op 
donderdagavond 10 oktober 2013 van 19.30 tot 21.00 uur 
exclusief haar deuren voor de buurtgenoten.

De museum manager: ‘Sinds begin maart wappert aan de voor-
gevel van het museum een grote vlag. Daarop staat het logo 
‘150 jaar Louis Couperus’, omdat 150 jaar geleden Couperus 
werd geboren. Dit hele jaar geven wij met jubileumtentoon-
stellingen het leven en werk van onze Nederlandse grootste 
schrijver extra aandacht.’ In de omgeving van het museum 
dwalen veel personages rond uit zijn boeken. Stelt u zich eens 
voor hoe Eline Vere, uit de gelijknamige roman, door de Suri-
namestraat naar het Nassauplein liep. Couperus schreef deze 
eerste roman in de Surinamestraat 20. Op dit moment is er een 
jubileumtentoonstelling in het museum. U kunt het witleren 
‘Album Amicorum’ met gouden Art Nouveau opdruk zien dat 
Couperus voor zijn vijftigste verjaardag ontving van vrienden 
en bewonderaars. Het album bevat visitekaartjes van beel-
dend kunstenaars, literatoren, acteurs, architecten en andere 
vooraanstaande leden. De zomertentoonstelling van gastcon-
servator drs. Menno Voskuil toont werk van die kunstenaars. 
De expositie is aangevuld met prenten van het Vredespaleis en 
andere beelden uit het Haags Gemeentearchief. 
Jeannette van Bennekom: ‘Museummedewerkers staan klaar 
om het een en ander over Louis Couperus te vertellen. En wij 
ontvangen u graag met een kopje koffie of thee en een speciaal 
Louis Couperus koekje!’ Wilt u tijdig doorgeven of u komt? Dat 
kan via email: info@louiscouperusmuseum.nl 

Start open podium  
middagen Vredeskapel 
Op zaterdag 28 september wordt gestart met een divers 
programma van klassieke muziek, nieuwe muziek en jazz. 
De aanvangstijd is 15 uur. De toegang voor publiek kost €4 
p.p., voor studenten en houders van een ooievaarspas €2. 

Elke maand wordt in de Vredeskapel van 15.00 tot 17.00 uur 
een podium geboden aan musici voor klassieke en moderne 
muziek, jazz en wereldmuziek waarbij gevorderde amateurs en 
beginnende profs de gelegenheid hebben hun passie voor mu-
ziek met elkaar en andere muziekvrienden te delen. Gestreefd 
wordt naar 3 à 4 optredende ensembles per middag. Ook 
uitvoering van woordkunst en poezie is mogelijk. De middag 
wordt afgesloten met een borrel. 
Belangstellenden die willen optreden kunnen contact opnemen 
met de organisator Maarten van Bunningen via mfbunningen@
gmail.com of via info@vredeskapel.nl. Aanmeldingen zijn 
welkom. De volgende data in 2013 zijn 19 oktober, 16 november 
en 14 december en in 2014 1 februari, 1 maart, 5 april en 3 mei. 

Een paar maanden geleden nog was er grote bedrijvigheid 
op Prinsenvinkenpark 19 en in de Bankastraat 151, waar twee 
ambitieuze bouwprojecten voor een aantal nieuwe luxe ap-
partementen moeten zorgen. Op de eerste locatie werd het 
voormalige lto-gebouw afgebroken om plaats te maken voor 
een geheel nieuw complex, op het tweede wordt het bestaande 
gebouw (in lang vervlogen tijden het befaamde Hotel Beau 
Séjour) verbouwd. Nu echter is er op de bouw geen mens te 
zien, geen hamer of boor te horen: vanwege een failliet zijn de 
werkzaamheden op beide locaties stilgelegd. Hopelijk wordt er 
spoedig een oplossing gevonden voor deze penibele situatie.

Vrijdags kun je hier dankzij de meeuwen eten van de straat.  
Of toch maar een container aanvragen?

Kijkt u voor meer in actueel wijknieuws op

archipelwillemspark.nl



EllEn vAn StEEkElEnburG 
‘De Vonkenfabriek’

Ellen van Steekelenburg werkt thuis in de Archipel-
buurt, maar houdt ook kantoor in het sfeervolle be-
drijfsverzamelgebouw aan het Louis Couperusplein. Ik 
tref haar daar in een zaaltje met Stille Kracht op de deur, 
met uitzicht op het Willemspark. ‘Voordeel is dat je niet 
steeds je huis opgeruimd hoeft te houden, wat met kinderen 
niet altijd meevalt. Bovendien ontmoet ik hier heel verschil-
lende andere bedrijven, we leren van elkaar’.

Wat doe je? ‘Na opleidingen in de gezondheidszorg ben ik 
eerst in het beleid gaan werken. Zo’n 7 jaar geleden ben ik 
m’n eigen bedrijf begonnen, omdat ik daar mijn ideeën over 
zorgverlening beter in kwijt kan. Met expertise op het gebied 
van public health en coaching wil ik professionele en vrijwil-
lige zorgverleners met elkaar in contact brengen’. ‘Profes-
sionals kunnen minder doen, van mantelzorgers wordt meer 
verwacht: het is nog niet vanzelfsprekend dat ze daarover met 
elkaar praten. Het resultaat kan per saldo beter zijn, maar 
dan moet de professional, bijvoorbeeld de thuiszorg, zich wel 
bewust zijn van die rolverandering en het niet zoeken in extra 
protocollen. Zelfredzaamheid en eigen regie zijn belangrijke 
thema's; in plaats van ‘recht op zorg’ komt kwaliteit van leven’.

Speelt de buurt waar je werkt nog een rol? ‘Zeker, ik heb 
bijvoorbeeld meegedaan met het buddyproject van Huma-
nitas en ben gekoppeld aan een dame die toevallig ook in de 
wijk woont. Zo zie je ook in de praktijk hoe professionele en 
vrijwillige hulpverlening al dan niet goed samenwerken en 
hoe belangrijk het is om als hulpvrager  je ‘konvooi’ in stand 
te houden. Ook ben ik via D66 actief in de wijk. En verder is 
het natuurlijk een heel inspirerende omgeving voor wonen 
en werken’.

 Tot slot: de naam van je bedrijf is bijzonder…. ‘Eerder 
deed ik mijn werk onder de titel Coaching en Advies. In een 
brainstorm kwam daarna De Vonkenfabriek bovendrijven. 
Het voelde alsof ik opnieuw geboren werd’. 

mo
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Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

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

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

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

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

voor kenners van smaak!

Margot Koesen Taco Risselada

Balletschool
Elsa Vreken 

klassiek, conditie, modern
meisjes, jongens vanaf 6 jaar

ook voor volwassen
mannen en vrouwen

Moderne les door 
Louise Frank

Voor dansliefhebbers
 vanaf 40 jaar

In samenwerking met
 DeDDDD

Madoerastraat 17
2585 VA Den Haag

070 - 3505149
elsa.vreken@planet.nl

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

– advertentie –

DIAnA HAAS
fYSio- en WeLLneSSTHeraPie

Een raam in de Riouwstraat met achter het glas de me-
dedeling: Diana Haas Fysio- en Wellnesstherapie. 

Wie is deze Diana Haas, nieuwkomer in de Archipel?
‘Ik ben fysiotherapeut, ik behandel allerhande klachten, 
maar geef ook verschillende soorten ontspanningsmas-
sages. Bij voorbeeld Hawaiiaanse of Hotstone massage. 
Dat doe ik in mijn praktijkruimte in het Hara Center aan 
de Laan van Meerdervoort. Daarnaast werk ik als operatie-
assistent in het Bronovo Ziekenhuis.’

Sinds wanneer bent u hier gevestigd? ‘Twee jaar geleden 
ben ik hier met mijn Nederlandse vriend komen wonen. Zelf 
ben ik Duitse van origine maar ik woon al jaren in Neder-
land. We kwamen terecht in de Riouwstraat, waar we nu 
met onze twee katten wonen. Een jaar geleden heb ik mijn 
praktijk hier geopend.’

Hoe bevalt de Archipel u? ‘Heerlijk. De wijk is prachtig, 
mooi ruim opgezet, gezellig. Ik voel me hier veilig. Je maakt 
snel leuke contacten in de buurt. Ook het internationale 
karakter spreekt me aan.’

Diana heeft als hobby saxofoon spelen. Dat doe zij bij een 
muziekvereniging in Wassenaar. 

Wilt u een consult bij deze veelzijdige therapeute? U kunt 
haar bereiken onder nummer 06 24466480. Zij is volledig 
gediplomeerd, dus kosten worden vergoed door de zorgver-
zekeraar.

pvz

In de wijkkrant van september 2011 vond bij mij thuis 
een interview plaats. Ik was toen nog redacteur van de 
wijkkrant. Het ging over bijen. Bijen waren toen plots 
een hot issue. Ook de landelijke kranten besteedden 
er aandacht aan en de imkercursussen introduceerden 
wachtlijsten. Een gesignaleerde zorgwekkende bijen-
sterfte voltrok zich (en voltrekt zich nog steeds). Kortge-
zegd komt het er op neer dat het welzijn van de bijen een 
maat is voor het welzijn van de aarde en haar bewoners. 
Dankzij bijen kunnen boeren hun landerijen bebouwen. 
Bijen bestuiven meer dan 70% van onze belangrijkste 
landbouwgewassen zoals fruit en groente. Ze zijn dus 
niet alleen erg belangrijk voor het ecosysteem, maar ook 
voor ons. Hun sterfte raakt ons direct.

Voor dit interview leek het me toen leuk en nuttig twee wijk-
bewoners aan elkaar te koppelen: Victor Sterk en Isabelle 
Hylkema. Beide bijzondere leuke mensen die elkaar nog niet 
kenden met een onderwerp dat hen en mij interesseert. Nut-
tig, omdat het mij tijdwinst zou gaan opleveren, Isabelle zou 
het schrijfwerk verzorgen. Vooraf hadden we bedacht dat het 
gesprek ongeveer drie kwartier zou duren. Het werd drie uur 
en bleek een vervolg te krijgen van jááren! Isabelle, meerwe-
ter op het gebied van bloemen, natuur en ecosysteem onder-
vroeg imker Victor. Isabelle componeerde een mooi artikel 
onder de titel “Bijen bijeen bij Victor”.

Nu, ruim twee-en-een half jaar later nodigen ze me uit te 
komen kijken bij hun “Imme”. Ze hebben samen een serie 
kasten staan in een strook bos van het oude Europolgebouw, 
Isabelle heeft koffie en water bij zich en het grote vertel-
len begint. Op dit moment volgen ze allebei een cursus tot 
biologisch-dynamisch imker. Voor Victor is er een wereld 
opengegaan. Isabelle zegt: “Mensen willen controle hebben, 
maar dat hoeft niet, laat de natuur z’n werk doen”. “Bijen die 
willen zwermen, mogen gaan. Je hoeft niet in te grijpen als 
imker”, zeggen ze in koor. Want zwermen hoort bij de natuur 
van bijen, het is hun natuurlijke voortplantingsproces. Wel 
kan dat lastig zijn voor de omgeving. Ook leer ik dat bijen de 
honing die ze produceren, zelf nodig hebben. 

Isabelle vertelt over de koninginnen die elkaar rustig de tent 
uit mogen vechten, over de hofhouding die de koningin be-
dient, over de begrafenisbijen, over de poetsers, over de hele 
bijenmaatschappij. En ook over de koningin die het nest gaat 
verlaten met een deel van het volk en voor dat doel aan de 
lijn gaat doen omdat het haar anders niet lukt op te stijgen. 
Dit alles wordt me verteld in het zonnetje op dit idyllische 
plekje, 5 minuten fietsen van mijn huis. Ook voor mediteren 
leent deze plek zich heel goed.

Het is een ochtend vol inspiratie, we hebben de wereld, daar, 
zittend op een boomstronk naast de bijenkasten, doorgeno-
men en eigenlijk alweer een heel klein beetje verbeterd. We 
hoeven eigenlijk alleen nog maar even wat captains of indu-
stry naar dit stukje bos te halen. En ze te vertellen dat ze ook 
anders kunnen werken. Dat ze winstdoelstellingen die voor 
het oprapen liggen door niet duurzaam te werken gewoon 
ter discussie kunnen stellen. Dat je ook anders in behoeften 
kunt voorzien die mensen hebben. Dat je uit je comfortzone 
kunt treden, jezelf niet langer voor de gek hoeft te houden en 
tóch de continuïteit van je bedrijf kunt waarborgen. Dat is 
de uitdaging. En dat je je hiervoor kunt laten inspireren door 
de bijen, Kijk hoe ze aan het werk zijn. Laten we ze hun gang 
laten gaan en kijken en leren van de manier waarop ze het 
aanpakken en dat vooral niet verstoren. 

Isabelle en Victor dragen het mooie bijenverhaal graag uit 
aan de volgende generatie. Dat doen ze door schoolklassen 
en groepen uit te nodigen op deze mooie plek. Wilt u bijles 
van de imkers van Blije Bijen? 
Isabelle Hylkema, 06 532 645 93 en Victor Sterk, 06 309 286 50.

cathrien ruoff

Bij De Imme

Bent u een zelfstandige zonder 
personeel (ZZP’er) of kent u er één?  
Laat het me weten! 

eva@archipelwillemspark.nl

Hun beroepen variëren nogal, van kunstenaar en manueel 
therapeut tot kapper en mediator bij echtscheidingen. 

Een paar dingen hebben ze gemeen, ze ondernemen  
zelfstandig en ze werken aan huis. 

De wijkkrant klopte bij enkelen van hen aan…

www.linkedin.com/in/ellenvansteekelenburg
www.devonkenfabriek.nl
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b e r i c h t e n  v a n  d e  g r o e n e  b u u r t  s o e p

Nog steeds is het veel voordeliger om je eigen zonne-
stroom te gaan opwekken dan afhankelijk te blijven van 
fossiele brandstoffen. Dit ondanks de maatregelen van 
de EU om de belasting op zonnepanelen uit China met 
een extra importheffing te verhogen en ook ondanks de 
onduidelijkheid over de rijks- en gemeentelijke subsidies 
voor zonnestroom.

Uit recente berekeningen blijkt dat zonnestroom nog steeds 
minstens 17 procent goedkoper is dan de elektriciteit van een 
energieleverancier. In heel Nederland zijn er nu naar schatting 
100.000 woningen met zonnepanelen. Op slechts een handjevol 
daken in ‘onze’ Archipel & Willemspark liggen zonnepanelen. 
Daar moet verandering in komen vindt het netwerk voor inspi-
ratie en duurzaamheid ‘Groene Buurt Soep’.

Zonatlas
Om het ingewikkelde proces van de aanschaf van zonnepane-
len te vereenvoudigen hebben wij met gemeentelijke subsidie 
geïnvesteerd in een voor onze wijk op maat gemaakte website: 
de Zonatlas. Aan de hand van de rekensoftware achter de 
website kun je in één oogopslag zien of jouw dak geschikt is 
voor zonnepanelen en zo ja, hoeveel panelen op je dak kunnen 
worden geplaatst, wat die panelen opleveren, wat de kosten 
zijn en hoeveel de CO2- reductie is.

Ook zal het makkelijker zijn om op deze manier grootschalig 
gezamenlijk te gaan inkopen.

Op het moment dat ik dit schrijf (begin september) is nog niet 
officieel bekend wat de regeringsplannen op het gebied van 
duurzaamheid zullen zijn. In een van de ontwerpplannen stond 
dat lokale energieopwekking (met bijvoorbeeld zonnepanelen) 
financieel aantrekkelijker wordt en dat burgers een belasting-
korting krijgen voor gezamenlijke initiatieven bij particuliere  
kleingebruikers. 

Laten we er maar het beste van hopen! Wij hebben in ieder 
geval voldoende geschikte daken voor grootschalige opwek-
king van zonnestroom. Bovendien hebben we hier aan de kust 
een hogere opbrengst van onze zonnepanelen dan elders in het 
land. Gezamenlijk kunnen we een wezenlijk verschil maken!

Op het Energiecafé van 6 september was de eerste demonstratie 
van de Zonatlas. Was u niet in de gelegenheid hierbij aanwezig 
te zijn dan krijgt u vrijdag 29 november een herkansing. Zet die 
datum maar alvast in uw agenda!

mt

– advertentie –

Archipel & Willemspark en de Zon

Er zijn veel zaken die zich aan onze waarneming onttrek-
ken. Bijvoorbeeld hoe ons voedsel wordt geproduceerd in 
fabrieken. Ook hebben we geen notie van wat er aan het 
einde van de voedselketen met de resten van onze verteer-
de maaltijden gebeurt. Wij kijken misschien even ach-
terom en trekken daarna snel door, maar waar deze resten 
heen gaan en welke processen ze ondergaan blijft vaag. Ik 
moet bekennen dat ook ik nooit de moeite heb genomen 
om daar bij stil te staan. Als deze processen geruisloos 
verlopen is er ook weinig reden om erover na te denken.

In het kort komt het hier op neer: Met z’n allen spoelen wij 
dagelijks zo’n 130 liter water weg, via het toilet met biomassa 
en via doucheputje, gootsteen of wasmachine . Vroeger werd 
dit afvalwater regelrecht in sloten, plas of zee geloosd. Tegen-
woordig gaat het via een enorm ondergronds rioolstelsel naar 
een van de twee Afvalwaterzuiveringsinstallaties in onze regio: 
naar de oudste, de Houtrustcentrale (uit 1967) ofwel naar de 
Harnaschpolder (uit 2006). Daar ondergaat het vuile water een 

hele reeks behandelingen om uiteindelijk zo schoon te worden 
dat het, gezuiverd en wel, weer kan worden geloosd op ons op-
pervlaktewater. Bacteriën vormen de basis van dit zuiverings-
proces. Wat er dan aan het eind nog overblijft is slib. Dit slib 
kan nog worden gebruikt voor compostering, verbranding, 
maar ook voor vergisting. Tijdens het ingewikkelde proces 
van vergisten ontstaat biogas dat vervolgens via een stoomtur-
bine met warmte-kracht koppeling (wkk) wordt omgezet in 
elektriciteit en warmte. In het geval van de Houtrustcentrale 
zorgt deze energiebron vooral voor het draaiende houden van 
de centrale zelf.

Wij en Houtrust 
In 2006 is de awzi Houtrust aangepast aan deze tijd en 
ingrijpend gerenoveerd, maar sinds de ingebruikname van de 
Harnaschpolder draait hij niet meer op volle toeren. Voor een 
deel is dat te wijten aan onvoldoende aanvoer van vergistings-
materiaal (biomassa). En hier komen wij in beeld.
 
Onze medewerking wordt gevraagd voor een spannend en 
uniek plan van het Consortium cmag (Carbon Matters en Ardo 
de Graaf ) voor de ‘Houtrust Energie Centrale’. Spannend omdat 
het getuigt van zeer creatief denken en uniek omdat voor het 
eerst een dergelijk initiatief vanuit de burgers is ontstaan. In 
samenwerking met vier omliggende wijken (te weten Vogel-
wijk, Statenkwartier, Archipel & Willemspark en Benoorden-
hout) is er een haalbaarheidsonderzoek gestart naar mogelijk-
heden om de reservecapaciteit van de Houtrustinstallatie beter 
te gaan benutten. In ruil voor meer huishoudelijk groenafval, 
dat wij bijvoorbeeld gaan aanleveren via gootsteenvermalers in 
onze keukens, zouden wij dan uiteindelijk ‘onze eigen’ groene 
stroom en/of biogas kunnen gaan opwekken.

Het Hoogheemraadschap Delfland gebruikt de slogan ‘Poep is 
Power’. In vervolg hierop heet dit plan in de Haagse volksmond 
al liefdevol het ‘Schêt je Rêk’ plan.

Voor het haalbaarheidsonderzoek zijn er substantiële gelden 
vrij gekomen van de gemeente Den Haag en vooral van het 
Fonds 1818. Met ingang van juli jl. is cmag hiermee van start 
gegaan. Via ons Energiecafé, via deze krant en via de website 
van de bewonersorganisatie zullen wij u van de vorderingen 
op de hoogte houden. Op het eerstvolgende Energiecafé van 29 
november aanstaande zullen wij grootscheeps en uitgebreid 
aandacht aan dit onderwerp besteden. Allemaal komen zou ik 
zeggen! 

mt

www.zonatlas.nl/archipel-willemspark

www.hhdelfland.nl/gezuiverd-afvalwater
www.delfluent.nl/plant/awzi-houtrust

Nog even wat cijfers:

•  60% van de gebouwen in A&W 
zijn geschikt voor zonnepanelen

•  maximale opwekcapaciteit is  
10 GWp per jaar 

• en dat levert 8 GWh per jaar op

•   dat is jaarlijks voldoende 
stroom voor meer dan 5.300 
inwoners 

awzi Houtrust en wij

Vanaf de zeventiger jaren is het toegestaan om zonder vergunning een geveltuintje aan te leggen. Zon-
nebloemen bij Celebesstraat 81 waren voor mij bekende eerstelingen in de buurt. Aanvankelijk gebeurde 
dit heel braaf volgens de officiële regel tot anderhalve stoeptegel van de gevel, maar nu zijn er ook royalere 
tuintjes te vinden met of zonder bankje. Er gelden nog wel een paar regels, die wel in acht genomen 
moeten worden. De doorgang moet 1,5 m blijven en overhangende takken moeten gesnoeid worden. Geen 
bomen of heesters, die de stoep omhoog kunnen drukken. De grond blijft eigendom van de Gemeente en 
als er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden is de Gemeente niet aansprakelijk voor de schade.
Een goed-onderhouden geveltuin met bloemen is een groene parel in de straat en ook een broodnodig 
extraatje voor de bijen. Het tuinieren voor het huis en de koffie of wijn, die  gedronken wordt op de talrijke 
bankjes bij de tuintjes leveren weer andere voordelen op. Je leert zo ook je straatgenoten nog eens kennen…

Straattaal in de buurt

Geveltuinen
epb

Zelfs ‘onze’ 
Fontein 

is Groen!

De soep 
blijft Groen

De wijk 
wordt Groen
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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

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)

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)

Burg. Marijnenlaan 123
2585 dv ’s-Gravenhage
Tel. 070-3630076

advocaten:
Mr. C.A. Lucardie
Mr. drs. J. de Visser
Mr. T.Y. Tsang

Lucardie & De Visser 
Advocaten

www.lucardie-advocaten.nl

Met een heldere visie op het recht staan de medewerkers van Lucardie & De Visser  
Advocaten hun cliënten terzijde. Vanuit ons kleine, maar gedreven team van advocaten, 
juristen en medewerkers bieden wij u een aanpak die gekenmerkt wordt door  
deskundigheid, betrouwbaarheid, maar vooral: een heldere en voor u herkenbare  
visie op onder andere de volgende gebieden:

•Huurrecht
•Arbeidsrecht
•Echtscheidingen/Omgang/Alimentatie 
•Strafrecht

•Bestuursrecht
•Ondernemingsrecht
•Verblijf in Nederland/Gezinshereniging
•Mediation

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

E-mail: archipelzonwering@gmail.com
Fax: 070-362 29 66

Niet iedereen die zijn hart aan de wijk verpand heeft 
blijft er ook wonen. Bo Hoogenberk, 26, is een passant. 
Binnenkort verhuist hij omdat de huurprijs te hoog is 
voor een student.  

Wat is je achtergrond? Oorspronkelijk kom ik uit de om-
geving van Arnhem waar we buiten woonden. Nooit van mijn 
leven had ik gedacht in Den Haag terecht te komen. De stad? 
Niks voor mij. Ik heb zes jaar in Delft jaar gewoond omdat ik daar 
studeer. Na een periode in het buitenland had ik het wel gezien 
en greep ik de kans om de woonruimte in de Archipelbuurt van 
mijn zus over te nemen. 

Wat doe je? Ik studeer architectuur in Delft maar de studie is 
maar een deel van alles waar ik me in het leven mee bezig hou: 
kijk, het T-shirt dat ik aanheb heb ik zelf ontworpen en gemaakt. 
Een beetje vrolijkheid in een wereld die vaak somber is. Verder 
schilder ik, ik heb installaties gemaakt, ik speel gitaar en ik zing. 
Tot nu toe nog voornamelijk covers van bands waar ik van hou 
zoals The Red Hot Chili Peppers en George Harrison. Later hoop 
ik eigen nummers te zingen. Volgens mij zijn er als je iets met 
aandacht en inzet doet bijna geen grenzen aan wat je kan, als 
je maar doet wat je hart je ingeeft. Maar ja, ik kom wel uit een 
kunstzinnige familie dus ik heb ook wel wat van huis meege-
kregen. Met mijn studie ben ik bijna klaar. Mijn afstudeerop-
dracht is niet zuiver bouwkundig, het is een filosofische master 
waarin ik uitzoek in hoeverre architectuur de mens positief kan 
beïnvloeden. Het eindproduct wordt een paviljoen dat ik zelf ga 
bouwen. 

Hoe is het om de Archipelbuurt te wonen? Anders dan 
ik had verwacht vind ik het hier heerlijk. Ik doe aan kitesurfen 
dus dicht bij het strand wonen is ideaal. Mijn liefde voor de 
natuur kan ik hier genoeg kwijt. Ik kom vaak in Park Sorghvliet. 
Daar staan zulke monumentale bomen, dat kan je je bijna niet 
voorstellen in de stad. Het Bankaplein vind ik indrukwekkend 
en on-Nederlands in zijn grandeur. En de Kruidentuin met alle 
biologische producten is echt een winkel voor mij.

Heb je nog ideeën voor de wijk? Meer gelegenheid voor 
kinderen om buiten te spelen. Parkeren op de Koninginne-
gracht zou geïntensiveerd kunnen worden zodat de aanliggende 
dwarsstraten meer autoluw kunnen zijn. Dat biedt dan aan de 
oostzijde van de wijk meer ruimte voor kinderen. Ten noorden 
en westen heb je al de Scheveningse bosjes en het Prinsenvin-
kenpark.

lvl

Wouter Beugelsdijk (28) en Sophie Rust (27) kregen in 
2007 van de woningbouwvereniging een huis toege-
wezen in de Atjehstraat. 

Wat is jullie achtergrond? Sophie: Ik ben afgestudeerd aan de 
kunstacademie hier in Den Haag met een project dat geïnspi-
reerd was door mijn fascinatie met archieven en de verzamel-
zucht van mensen. Daarmee heb ik wel de zogeheten Goedman-
prijs gewonnen, maar het is tot nu toe niet gelukt om met mijn 
opleiding zo aan de bak te komen dat ik ervan kan leven. 
Wouter: Bij mij was het geen kunstopleiding maar de opleiding 
Communication & Multimedia Design, een veel meer digitaal 
gerichte studie. Samen hebben wij een viral (een filmpje op 
internet dat zichzelf verspreidt doordat mensen het naar elkaar 
doorsturen, lvl) gemaakt om studenten te motiveren hun hbo 
publicatie op een kennisbank up te loaden. Er worden veel arti-
kelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd 
door lectoren, docenten en studenten. De hbo Kennisbank 
maakt dit materiaal van hogescholen zichtbaar en beschikbaar 
voor uitwisseling en hergebruik. Weg met de verstoffing, zet 
je werk op de kennisbank! Het heeft trouwens al duizenden 
publicaties opgeleverd.  

Wat doen jullie nu? We hebben samen De Ontwerpkliniek, 
een grafisch / reclamebureau opgericht en zijn daar ook samen 
eigenaar van. Eigenlijk noemen we het geen reclamebureau 
maar een Bureau voor Creativiteit. Sophie doet het conceptuele 
gedeelte, dus meer de ontwerpkant, Wouter is verantwoordelijk 
voor de technische kant. Hij zorgt voor de afwerking zodat het 
geheel ‘pixelperfect’ is. We bouwen websites en ontwerpen alles 
wat je maar kan bedenken. We hebben een druk leven omdat we 
nog andere werkzaamheden hebben om aan de kost te komen. 
Sophie werkt in de naschoolse opvang waar ze natuurlijk ook 
weer veel van haar creativiteit kwijt kan. Wouter is webontwik-
kelaar bij het bedrijf achter de spelletjessite Spele.nl. 

Hoe is het om de Archipelbuurt te wonen? We kwamen 
uit de Stationsbuurt waar altijd veel leven en gezelligheid op 
straat was. Hier is het een stuk stiller. Dat was wel even wennen, 
al is het natuurlijk ook prettig om rustig te wonen. We vinden 
het een prachtige buurt met natuur, zee, het strand en de stad, 
allemaal op fietsafstand. En via de Archipelkrant kreeg Sophie 
een opdracht: het logo voor de ‘Groene Buurt Soep’.

Hebben jullie nog ideeën voor de wijk? Er is een nieuwe 
site, Thuisafgehaald.nl, waar je óf eten kan koken voor mensen 
óf eten kan halen. Wij koken wel eens of halen wel eens eten bij 
iemand. Zo maak je kennis met mensen uit de wijk en het is erg 
makkelijk. Meer mensen zouden mee moeten doen!

lvl

Waar houden jonge mensen in  
de Archipelbuurt zich mee bezig?  
En wat vinden zij ervan om in 
onze wijk te wonen? Dat is het 
thema van deze rubriek!

o op het eerste 
gezicht was er 
een gevarieerd 

gezelschap aanwezig in 
het ‘Energie Café’. Een 
herleving van ‘the sixties’ dacht ik 
eerst, maar zag toen een ambitieuze 
aankomende politica uit een nabu-
rige wijk aan de andere kant van het 
ons verdedigend waterwerk. Wat zou 
zij hier zoeken, nieuwe duurzame 
ideeën of was het alleen een beetje 
netwerken? En terwijl ik op een mij 
vriendelijk aangeboden ongezou-
ten amandeltje knabbelde viel het 
relatief grote aantal yuppen mij op. 
Ik voelde mij niet zo thuis en staarde 
naar de grond, en verbreedde al 
doende mijn blik. ‘Een Heer herkent 
men aan zijn schoenen.’ De wijze 
woorden van mijn Oom, ooit hout-
wormverdelger in Devon, schoten 
mij te binnen. Daarna ging mijn blik 
langzaam omhoog en, had ik mij dan 
eerder zo vergist, zowaar de schoe-
nen hoorden bij ‘de man met de 
blauwe jas’ of beter gezegd ‘de man 
van de blauwe jas’, want de jas hing 
buiten bij de ingang over het schil-
derij van Isaac Israëls. Dit was mijn 
kans! Wie was hij toch? 

Ook hij leek zich niet helemaal thuis 
te voelen. Hij had een glas rode wijn 
in zijn hand, maar gebruikte het 
glas meer om er mee te spelen dan er 
uit te drinken. Zo zonder de iets te 
nauwsluitende blauwe jas had hij be-
slist iets verfijnds, en was nog steeds 
bijzonder aantrekkelijk in mijn 
ogen. Ik staarde naar zijn gevoelige 
mond en prachtige handen, die nog 
steeds speelden met zijn glas.  

Zou ik het durven, ik die toch 
meestal geen last van drempelvrees 
of verlegenheid had, dacht ik. Ik 
schuifelde langzaam naar hem toe 
tussen het duurzaam borrelende 
publiek door. Hij was nog geen  
vier stappen van mij vandaan. Ik  
wist al hoe ik hem zou aanspreken.  
Nog een stap…

… wordt
vervolgd

 

f e u i l l e t o n

jdm

Door een vergissing is de aflevering 
van Jong in de Wijk in de krant van 

april 2013 onvolledig afgedrukt.  
Hieronder alsnog de volledige versie 

over Wouter en Sophie.

Leer uw schilder- & teken- talent kennen in ‘Open Atelier’ voor volwassenen (jongeren 
mogen ook komen). Liefhebber van fantasie, kleuren, en grenzeloze teken-en-schilder-
vrijheid, kom ook naar hét nieuwe wekelijks doorlopende open atelier in de wijk, met 
begeleiding van Dauwart teken-/schilder-educatie. Start in Het Klokhuis vanaf vrijdag 
18 oktober 2013. In het Klokhuis liggen inschrijfformulieren. 

Contact: Dauwart-docent Floris Duijvestein tel. 06 241 060 59 mail: info@dauwart.nl

Open wijk-atelier in het Klokhuis
– advertentie –
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Bankastraat 103 A
2585 EJ  DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812

– advertentie –

Ambachtelijke
wand- & vloertegels

— natuursteen —

de tegelkunst

Verkoop en uitvoering 
vakmanschap voor

restauratie, reparatie en
onderhoudsadvies op maat

—
Javastraat 106,  2585 av Den Haag

070 363 01 12  of  info@detegelkunst.nl

Voor openingstijden zie
www.detegelkunst.nl
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Het busje wacht voor het Klokhuis. Riky Krul 
zit achter het stuur. Ik rijd een ochtend mee 
om te zien hoe het werkt. ‘Ik doe dit al 20 jaar’, 
zegt Riky. Ik kijk hoe geroutineerd ze wegrijdt, 
de smalle straten van de wijk in. De eerste vier 
mensen gaan op verschillende tijden naar de 
dagopvang. ‘Ze moeten op tijd klaar staan. Soms 
lukt dat niet, dan moet je even helpen, bv. als ze 
de jas niet aankrijgen. Je moet geen haast hebben, 
geduld hebben’ Maar onze ‘klanten’ staan deze 
ochtend allemaal klaar.  

Dagopvang en andere ritten
Eenzaamheid doorbreken blijkt aanvankelijk het 
centrale thema. De eerste passagier gaat 4x per week 
naar dagopvang ‘Op de Laan’. ‘Zonder de bus zou 
dat niet mogelijk zijn. Je gaat naar een plek waar je 
anderen kunt ontmoeten, anders zou je vereenza-
men.’ Ze helpt met koffie inschenken en opruimen, 
en soms ook met activiteiten, zoals knippen en plak-
ken uit tijdschriften. ‘Het is heel vrij’. Dan halen we 
een 90-jarige vrouw op. ‘Ik rijd nog auto, al 62 jaar. Ik 
was een van de eerste vrouwen met rijbewijs. Maar 
naar de dagopvang is dat lastig.’ Ze gaat 3x per week: 
‘Spelletjes, kletsen, eten, tot drie uur. Je bent onder de 
mensen’. Haar man is 6 jaar geleden overleden. ‘Daar 
wen je nooit aan. Het was een leuke man, we hadden 
het zo goed samen.’ Ook onze volgende klant is 90 
jaar. Ze komt voetje voor voetje achteruit de trap af. 
Naar boven gebruikt ze de traplift. ‘Ik zat thuis, en 
de thuiszorg zei: ‘je moet eruit'. Een boodschap kan 
ik nog wel doen, maar Albert Heijn haal ik niet, ik 
kan niet veel meer hoor. Maar ik wil wel alleen blijven 
wonen, niet naar een bejaardenhuis. Ik heb 1x per 
week een goede thuishulp, maar krijg binnenkort een 
andere. Ik heb ook een mantelzorger, die doet veel 
voor me, gaat mee naar de dokter, het ziekenhuis.’
‘We rijden in de Archipel, Willemspark, Zeehelden-
kwartier en gedeeltelijk Duinoord, en naar de zieken-
huizen en de dokter’, zegt Ricky.  ‘Een afspraak met 
de dokter geeft voorrang. Maar ik ben ook wel eens 
soepel als mensen net iets verder moeten, of ik rijd 
langs het Lange Voorhout, de beeldententoonstel-
ling. Mensen krijgen nooit de kans dat te zien.’ In de 
winter rijdt de wijkbus 2x per maand op zondag naar 
de kerk in de Parkstraat, en een keer per maand naar 
een festiviteit in het Klokhuis. Hetzelfde gebeurt naar 
het wijkcentrum in de Elandstraat.

Ouderen krijgen het steeds moeilijker
Bezuinigingen en hogere kosten zijn goed te merken. 
‘De dagopvang is verminderd van 3x per week naar 2x. 
In de Archipel en Willemspark is zelfs helemaal geen 
dagopvang meer, terwijl daar veel ouderen wonen’, zegt 
Riky. ‘Mensen gingen bij het Schakelpunt wonen met 
het idee dat ze dan toegang tot meer voorzieningen 
zouden hebben, maar die zijn grotendeels afgeschaft’. 
Ook de thuishulp lijkt weer slachtoffer te worden van 
een nieuwe bezuinigingsronde. Het beleid is tegenstrij-
dig, mensen moeten langer zelfstandig wonen, maar 

hoe kan dat als de ondersteuning wordt uitgehold? 
Gelukkig krijgt de wijkbus nog wel subsidie van de 
gemeente. ‘Jetta Kleinsma kwam op voor de bus, die 
was dol op de bus’. De subsidie werd vorig jaar ver-
laagd, maar is inmiddels weer op het oude peil. Het 
werkt omdat alles op vrijwilligers draait, het bestuur, 
het meldpunt, de 8 chauffeurs, de administratie, en 
dat is altijd zo geweest. De stichting viert volgend 
jaar haar 25 jarig jubileum, de wijkbus is onmisbaar. 

De telefoon gaat, de volgende klant kan opgehaald 
worden bij Bronovo. Hij zit buiten op een bankje. ‘Ik 
ben erg tevreden over de bus’, vertelt hij. 2x per week 
wordt hij behandeld. Zijn partner wil niet dat hij op 
de fiets gaat, want door de medicijnen kan hij duize-
lig worden. ‘Met openbaar vervoer is niet te doen, dan 
moet ik eerst met de bus naar het Centrum. Bij het 
ophalen moet je soms even wachten, maar dat geeft 
niet. Ik moet toch uitblazen van de revalidatie.’ 

lvdb

........................................................................................

Gebruik maken van de wijkbus
........................................................................................

De wijkbus doet een oproep aan ouderen en minder 
validen, die geen gebruik meer kunnen maken van 
het openbaar vervoer, zich te laten inschrijven als 
abonnee. Het vervoer vindt plaats binnen de wijken 
Archipel, Zeehelden, Willemspark en een deel van 
Duinoord, Indien nodig ook naar ziekenhuizen, 
dokter, tandarts, fysiotherapie en andere doelen, na 
overleg met het meldpunt.
Kosten: €20 voor 3 maanden, €25 voor een echtpaar, 
€30 met een begeleider. Bezitters van een ooievaars-
pas betalen €10 per 3 maanden.

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur. Het aanmelden van ritten kan tot een dag 
van tevoren, iedere morgen tussen 9.00 en 10.00 uur 
via het meldpunt, 070 352 04 16. Heeft U belangstel-
ling en behoort u tot de doelgroep, neem dan contact 
op met het meldpunt.  

Hans van Gent, voorzitter
........................................................................................

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt samen  
met het Willibrordushuis in de Oude Molstraat en de Broeders van St. Jan een  
spiritueel centrum in het hart van Den Haag. De kerk staat aan de rand van  
onze wijk en Archipel&Willemspark behoort tot deze parochie.

Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen om 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en  
om 12.00 uur (gezinsviering). Voor overige vieringen en activiteiten in de week zie 
www.stjacobs.nl

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 door ziekte 
of ouderdom, begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren 
uitstapjes. Iedereen kan een beroep op ons doen. Ook als u eens buiten wilt 
wandelen en geen begeleiding heeft. Ook voor begeleiding en vervoer naar de 
kerk. Belt u ons gerust: Lore Olgers tel. 070 324 41 18.

Najaarsuitstapjes voor ouderen
Dinsdag 29 oktober Herfsttocht per auto door Wassenaar en pannenkoeken 
eten in de boerderij Meyendel.. Vertrek: om 13.45 uur vanaf het Schakelpunt. U 
kunt gratis mee, consumptie is voor eigen rekening.
Dinsdag 26 november winkelmiddag in de Haagse binnenstad met koffie in 
de Bijenkorf. Rollator en rolstoel kunnen mee. Deelname gratis, consumptie 
voor eigen rekening. Vertrek: om 13.45 uur vanaf het Schakelpunt. 
Voor informatie & opgave: Lore Olgers tel. 070 324 41 18. Alle ouderen uit de 
wijk kunnen hieraan mee doen. 

Concerten op de zaterdagmiddag
De Capella Sancti Jacobi zal, onder leiding van dirigent Jos Laus, op zaterdag 
12 oktober om 16.00 uur een concert uitvoeren met als thema: “Maria-mo-
tetten door de eeuwen heen”. Het concert wordt geopend met Gregoriaanse 
gezang ‘Ave Maria’. Verder zullen ‘Maria-motetten’ worden gezongen van 
verschillende componisten: Dit concert is vrij toegankelijk. Na het concert zal 
een deurcollecte worden gehouden als tegemoetkoming in de onkosten.
                                                                                                                
Busbedevaart naar Heiloo
Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseren we een bedevaart naar Heiloo (Onze 
Lieve Vrouw ter Nood met het mirakel van de Runxput). Een spirituele erva-
ring voor jong en oud. Informatie: pastorie 360 55 92. 

Kinderbijbelclub
Vanaf de eerste zondag in oktober start de kinderbijbelclub. Vanaf dan zal op 
de 1e en 3e zondag van de maand godsdienstonderwijs zijn voor alle kinderen 
van de basisschool. Er zijn drie leeftijdsgroepen. Aan de voorbereiding van 
Kerstmis en Pasen wordt veel aandacht besteed. Hier vindt ook de voorberei-
ding op de eerste H. Communie en het H. Vormsel plaats. Het hele gezin is 
welkom in de pastorie tussen 10 uur en half 12.  Zie ook www.stjacobus.nl of 
bel naar Hante Visser 06 516 140 51.

Bazaar in Willibrordushuis op 19 en 20 oktober
Ook dit jaar is er weer een sfeervolle bazaar bij de broeders en zusters van 
St.Jan aan de Oude Molstraat 35. Er zijn mooie spullen te koop en u kunt  
kennismaken met dit oude klooster in de Haagse Binnenstad! Openingstijden:  
zaterdag 10-17 uur; zondag 12-17 uur. Voor informatie Lore Olgers tel. 324 41 18. 

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

www.stjacobus.nl

Voorlichtingsbijeenkomst 
mantelzorg
Mantelzorg wordt verleend door de partner, een 
goede buur of familie aan iemand, die zorg nodig 
heeft. De overheid wil dat mensen, meer dan nu 
al het geval is, voor elkaar zorgen. Dan hoeft er 
immers geen (dure) professionele zorg worden 
ingeschakeld.

Op dinsdag 15 oktober a.s. is er in het Schakelpunt  
(Burg. Patijnlaan 1900) van 15.00 tot 16.00 uur, een 
voorlichtingsbijeenkomst  over mantelzorg. De 
voorlichting wordt verzorgd door Heleen Lub van St. 
Zebra.  In de bijeenkomst komen o.a. aan de orde:. het 
overheidsbeleid, wat mantelzorg inhoudt, waar man-
telzorgers tegen aanlopen en welke gevolgen deze 
ontwikkeling heeft. Gratis deelname, maar wel graag 
aanmelden bij het Klokhuis, telefoon 350 35 11.

Voorlichtingsbijeenkomst 
ouderenmishandeling
Op donderdag  24 oktober a.s. van 15.00 tot 16.30 
uur, wordt  in het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900, 
voorlichting gegeven over ouderenmishandeling. 
Bij ouderenmishandeling kan o.m. gedacht worden 
aan financiële uitbuiting, schending van rechten en 
“ontspoorde” mantelzorg. Doel van de bijeenkomst 

is om ouderenmishandeling beter te herkennen en u 
te informeren over wat u kunt doen, wanneer u het 
tegen komt.  Mevr. A. Blom van de St. Wende doet 
dit aan de hand van de film “Je ziet het pas als je het 
gelooft”. Gratis deelname, maar wel graag aanmelden 
bij het Klokhuis, telefoon 350 35 11.

Herfststukjes maken  
in het Schakelpunt
Op donderdag 17 oktober a.s. van 15.00 tot 16.00 uur 
kunnen in het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900 
herfststukjes gemaakt worden. De kosten bedragen  
€ 5. Dat is inclusief materiaal en een consumptie.  
Voor deze activiteit kunt u zich aanmelden bij het 
Klokhuis, telefoon 350 35 11.

STAP-IN
Uw wijkbus  
staat klaar!

Ook volgens de gemeente Den Haag is zelfstandig wonen 
voor ouderen in gevaar. Wethouder Klein: ‘Er zijn nu al  
79 duizend mantelzorgers, hoeveel meer kunnen dat er 
worden? Bovendien zijn 12 duizend van hen overbelast’. 
(volkskrant 07-09-2013)

In oktober en november 2013 zijn er drie zondag-
middagen, waarop een optreden in combinatie 
met een warme maaltijd (twee-gangen-menu) 
wordt aangeboden. Het programma vindt plaats 
in de wijkcentra ‘het Klokhuis’ en ‘De Helden-
hoek’. Het programma ziet er als volgt uit:

Zondag 13 oktober in het Klokhuis: Optreden Jonker 
Frans Koor met gevarieerd muzikaal programma, met 
o.a. Hollandse en Engelstalige liedjes en gospels. 
Aansluitend maaltijd: stoofpot rundvlees met groen-
ten en aardappelen en een nagerecht.
Zondag 10 november in het Klokhuis: Duo Ton & Paul 

met zang en gitaar, met veel ‘evergreens’. Aansluitend 
maaltijd: andijviestamppot me gehaktbal en nagerecht.
Zondag  24 november in De Heldenhoek: Toneelver-
eniging ‘Oud Haagsche Brandweer’ voert het blijspel 
‘Wat doen we met Jenny?’ op. Aansluitend maaltijd: 
Hachee, salade, aardappelen en een nagerecht.
De zaal is open vanaf 14.00 uur. Het zondagmiddag-
programma begint om 14.30 uur en is, na het nuttigen 
van de maaltijd, doorgaans om 17.45 uur afgelopen.
Toegangskaarten à €6, inclusief de maaltijd, zijn 
vanaf twee weken tevoren, verkrijgbaar bij het Klok-
huis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11 en ‘De Heldenhoek’, 
Elandstraat 88, tel. 205 22 79.  

Winterweekend in het najaar

De Vredeskapel zal helaas in het komende jaar aan 
de eredienst worden onttrokken. Dit betekent dat 
na Pinksteren 2014 geen erediensten van de wijkge-
meente Duinzichtkerk / Vredeskapel meer worden 
gehouden in de Vredeskapel. Inmiddels hebben 
gemeenteleden die in de Vredeskapel kerkten hun 
weg gevonden naar de Duinzichtkerk. Toch is er wee-
moed vanwege het afscheid nemen van een gebouw 
waar sommige Vredeskapellers al hun kerkelijke 
momenten, van doop tot huwelijk en bevestiging als 
ambtsdrager hebben meegemaakt. Om het proces van 
afscheid goed te begeleiden gaat de wijkpredikant 
ds. Corrie van Duinen een maal per maand voor in de 
Vredeskapel. In deze eredienst wordt ook het Avond-
maal gevierd. Iedereen is altijd van harte welkom om 
aan de eredienst en het Avondmaal deel te nemen. 
De diensten voor de komende drie maanden zijn op 
zondag 6 oktober (10.30 u), zondag 3 november (10.30 
u) en op 24 november (16.00 u). De dienst van 24 no-
vember is een gedachtenisdienst en aangezien  
de wijkpredikant hierin wil voorgaan is deze in de 
middag. Overigens dient men wel de website  
www.dzkvk.nl of het maandblad Kerk in Den Haag 
www.kerkindenhaag.nl te raadplegen of de  
gedachtenisdienst ook werkelijk doorgang vindt. 

Maaltijdgroep in het wijkgebouw
In het wijkgebouw, Malakkastraat 7, vindt weer 
maaltijdgroep plaats: op 7 oktober, 4 november, 2 de-
cember. Aanvang 18.00 uur, bijdrage € 3,75 p.p. Meer 
informatie bij Hans ter Schegget, tel. 06-40937771.
Ook zijn er op de volgende data maaltijden in het 
wijkgebouw met de bewoners van Huize Tichelaar: 
18 oktober, 17 januari (2014), 21 maart (2014), 20 juni 
(2014). Aanvang 18.00 uur.

Contactgegevens wijkpredikant
Ds. Corrie van Duinen, email: dsvanduinen@ziggo.nl, 
telefoon: 070-8879410. Website van de wijkgemeente 
Duinzichtkerk / Vredeskapel: www.dzkvk.nl. 

Initiatiefgroep Vredeskapel 2014
Een groep Vredeskapellers werkt ideeën uit voor een 
nieuwe en waardige bestemming voor de Vredes-
kapel. Er wordt overleg gevoerd met mensen uit 
de buurt en met gegadigden voor exploitatie en/of 
gebruik.  Elders in deze krant staan aankondigingen 
van activiteiten voor buurt en stad.

De Duinzichtkerk/Vredeskapel is een protestantse wijkgemeente 
die voor iedereen openstaat. Vanuit haar christelijke inspiratie 
houdt de wijkgemeente zich bezig met een leefbare wereld.

vredeskapel

www.vredeskapel.nl
www.dzkvk.nl

In het Klokhuis, Celebesstraat 4, en in het Schakelpunt, Burgemeester  
Patijnlaan 1900, worden resp. op de dinsdag en woensdag om 17.30 warme 
maaltijden (drie-gangen-menu’s) geserveerd. De kosten bedragen €6, met 
Ooievaarspas € 4. U wordt van harte uitgenodigd om te komen eten.  
Voor beide maaltijden kunt u tot dinsdag 12.00 uur reserveren bij het  
Klokhuis, tel. 350 35 11.

Gymnastiek 55+  
in het Klokhuis
Op de maandagochtend zijn daar 3 lesgroepen, waarvan er bij twee nog enkele 
deelnemers welkom zijn. De contributie bedraagt € 6 per maand (met een 
Ooievaarspas € 3). Belangstelling? Dan kunt u contact opnemen met het Klok-
huis, Celebesstraat 4, telefoon 350 35 11.

Maaltijden in Het Klokhuis  
en het Schakelpunt

… in het Schakelpunt
TO 
DO



Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11    f. 070 358 71 90
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.nl

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur, 
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.

U kunt voor informatie, reserveringen en toegangs-
kaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, 
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.  

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer R. Klein  voorzitter 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

De heer W. Oostdam  penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl

De heer W. Punt  bestuurslid 
wpunt@casema.nl

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

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

Afspraak maatschappelijk werk 
Corrie v.d. Velden, ma, di en do, t 424 80 00

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

Telefooncirkel A/W/Z 
Info coördinator
mw P. Jansen, t 350 70 58
mw M. Simonis-van Harten, t 350 34 94

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

Men kan terecht op de volgende tijdstippen: 
dinsdag  10.00 – 11.00 uur
woensdag  08.15 – 09.15 uur
vrijdag  08.15 – 09.15 uur

Op wo en vr is het Klokhuis open vanaf 8 uur.
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Nieuw seizoen Koersbal
Elke vrijdagmorgen vanaf 10.00 – 13.00 uur wordt 
niet alleen serieus maar ook door een vaste groep 
spelers (dames en heren) gezellig gekoersbald op 
de groene mat in de benedenzaal van het Klokhuis. 
De spelleider, de heer Piet Damen wil ook u graag 
ontmoeten, want er is altijd plaats voor nieuwe leden 
of voor belangstellenden. Aanmelden bij ’t Klokhuis, 
tel 070 350 35 11.

Pannenkoeken eten  
Iedere maandagmiddag tussen 12.00-13.00 uur
Ouderwetse pannenkoeken (naturel of met spek) wor-
den gebakken op maandag zo tussen 12.00 en 13.00 
uur. Reserveren is niet nodig en de kosten zijn onge-
veer €1 per pannenkoek. Alle leeftijden zijn welkom.

Klokhuisbibliotheek
Iedere vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur
Iedereen kan lid worden van de bibliotheek voor €5 
per jaar, voor de mensen met een Ooievaarspas is het 
zelfs gratis. Er is een ruime en leuke collectie boeken 
aanwezig, deels afkomstig van de Openbare Biblio-
theek. Biljartzaal 1e verdieping; tel 070 350 35 11.

Computercursus
Bij voldoende belangstelling zullen we weer een cur-
sus starten voor beginners (donderdagmorgen). Bij 
voldoende vraag kunnen we wellicht met een avond-
cursus voor gevorderden starten. Belt u ’s morgens 
tussen 9 en 13 uur tel 070 350 35 11.

activiteiten in het klokhuis

In 1997 nam mw Carmen Boersma met anderen het initiatief om maan-
delijks een bijeenkomst te organiseren voor alle mensen die een band 
hebben met Indië/Indonesië. In onze wijk woonden er toen een aanzien-
lijk aantal, die graag herinneringen wilden ophalen met “soortgenoten”. 
Mw Boersma gaf enige jaren geleden haar ‘koempoelan-stokje’ door aan 
wat jongere organisatoren; uw verslaggever had een gesprek met mw 
MacGillavry, die al weer heel wat jaren meedraait in de organisatie.

Op elke 2e woensdag van de maanden februari t/m mei en september t/m 
december werden en worden er bijeenkomsten, Koempoelan genaamd (het 
woord betekent samenkomst), georganiseerd in het Klokhuis (van 14.00 – 
16.00 uur). Er worden voordrachten, voorstellingen of iets anders gebracht, 
altijd rond het thema Indië. De toegang bedraagt € 3,50 inclusief thee en 
koffie; er zijn altijd djadjan (indische lekkernijen zoals spekkoek, loempia 
en risolles), verzorgd door iemand uit Scheveningen, die de bezoekers zelf 
kunnen kopen en dat ook soms gretig doen, sommigen nemen zelfs een voor-
raadje mee naar huis! Het vinden van de mensen die een lezing of iets anders 
willen komen houden wordt wel steeds moeilijker. De Koempoelan-club heeft 
geen ruime beurs en voor herhalingen voelt men eigenlijk niet zo erg.

Najaarsprogramma
Als deze krant verschijnt is de jubileum-koempoelan inmiddels geweest, op 
woensdag 11 september. Speciaal hiervoor was Ricky Risolles gevraagd te ko-
men met zang en muziek. Daarna was er een optreden van danseressen Aafke 
de Jong en Febrina Tanuwidjaja (Balinese dans). 

Geweven doeken woensdag 9 oktober 
Op woensdag 9 oktober zal mw Zee-Hilal een lezing geven over geweven doe-
ken (ikat). Zij neemt een danseres mee, die – met deze doeken – traditionele 
dansen uit zal voeren.
Dialezing Noord-Borneo woensdag 13 november
Op woensdag 13 november zal Frank van den Berge een dialezing verzorgen 
over Noord-Borneo.
Wayang kerstverhaal woensdag 11 december
Op woensdag 11 december zal mw Zee-Hilal het Kerstverhaal in Wayangstijl 
komen vertellen. Eventueel is er de mogelijkheid deel te nemen aan een kerst-
maaltijd, waarvoor men zich wel moet opgeven in het Klokhuis.
De toegangsprijs bedraagt € 3,50 incl. een kopje thee of koffie. 
De kaartverkoop is bij de entree in het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

Wij wensen de organisatoren nog een lange reeks van geslaagde koempoelans toe!
ed

Van 1 september tot 3 november hangt het Klok-
huis vol met schilderijen van Lydia Lindo-Teding 
van Berkhout (kort gezegd: T.v.B., zoals ze haar 
werk ook signeert). In haar eigen woorden: “Eind 
jaren 70 woonde ik op Curaçao, waar de mooie 
pasteltinten van lucht, water en huizen mij tot 
schilderen inspireerden. 

In 1978 begon ik daar met schilderen. Grotendeels 
autodidact. Volgde diverse schildercursussen in 
Nederland, Frankrijk en Griekenland. Mijn werk kan 
beschreven worden als “Figuratief met een naïeve 
strekking”.

Werk werd aangekocht o.a. door het Amsterdams 
Historisch Museum. Door Art Unlimited werden 
verschillende schilderijen op ansichtkaarten  afge-
beeld (1983).Veel werk in opdracht (huizen, interieurs, 
tuinen, winkels en restaurants). Ook is de afbeelding 
van slagerij Rodrigues opgenomen in het boek 365 
Stadsgezichten Amsterdam van Carole Denniger 
(Thoth 2008). Ben aangesloten bij Kunstenaars in 
het Statenkwartier. Werk vooral met olieverf, soms 
ook acryl, aquarel, gouache, grafiek en sinds een jaar 
schilder ik ook op de iPad.

Voor bezichting: bel het Klokhuis, tel 350 35 11.

Op dinsdagavond 8 oktober 2013 om 20.00 uur houdt Nico de Groot  
(bekend van de Poederdotlezing) een lezing over het Vredespaleis.  
De lezing is rijkelijk voorzien van historische foto’s en wordt georgani-
seerd door de Bewonersorganisatie in samenwerking met het Klokhuis. 

De lezing duur ongeveer 2 uur. Het is een Powerpointpresentatie over de voor-
bereidingen tot de bouw en de bouw van het Vredespaleis. Aandacht wordt be-
steed aan de Eerste Vredesconferentie in Den Haag in 1899, waar de oorsprong 
lag van het Permanent Hof van Arbitrage en belangrijke personen passeren 
de revue. Er worden historische afbeeldingen vertoond van de stoomtramlijn 
naast het Vredespaleis (station Anna Paulownastraat), de villa’s Rustenburg en 
Buitenrust en enkele afbeeldingen van het oorlogsgeweld rondom het paleis 
tijdens woii. Er is plaats voor maximaal 65 belangstellenden. Reserveren kan 
door te bellen naar het Klokhuis tussen 09.00 en 13.00 uur.

Na lange tijd willen wij weer een vlooienmarkt 
houden in ’t Klokhuis en wel op zaterdag  
26 oktober van 10 tot 16 uur. Er is dan ook een 
boekenmarkt. In de bovenzaal is ruimte voor een 
kledingbeurs. Hier kunt u uw kleding, schoenen, 
tassen en andere accessoires verkopen.

U kunt een tafel huren voor €10 om uw overtollige 
spulletjes aan de man/vrouw te brengen. In de ont-
vangruimte is een gezellige koffiehoek. Wij hopen  
er een leuke dag voor onze wijk van te maken.  
Voor verdere inlichtingen en het reserveren van een 
tafel kunt u contact opnemen met mw. van Drunen  
tel 350 40 92. Voor bezoekers is de toegang gratis.

Vlooienmarkt

Jubileum 15 jaar
Koempoelan

100 jaar Vredespaleis

Verzamelpunt
Klokhuis

expositie 
Lydia Lindo–Teding

oude zonnebrillen
Recentelijk is in het Klokhuis een verzamelpunt voor oude zonnebrillen 
gevestigd. De brillen worden verstuurd naar Afrika. Ze kunnen worden inge-
leverd in het Klokhuis, op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur. 

olie en vet (huishoudelijk gebruik)
Sinds kort is het Klokhuis een verzamelpunt voor in de keuken gebruikte olie 
en vet. De restanten kunnen, verpakt in afgesloten plastic dozen of flessen, 

worden ingeleverd in het Klokhuis, op 
werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur. Het 
verzamelpunt is dus niet bedoeld voor 
afgewerkte olie van een auto of bromfiets!


