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Veel animo voor Energie-café
Ongeveer vijftig enthousiaste buurtbewoners kwamen naar het prachtige
pand van Winkelman & Van Hessen
op het Bankaplein voor het allereerste
Energie-café.

Naast de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen waren er
verschillende presentaties over het verduurzamen van onze mooie huizen. Voor
gerichte informatie waren er leveranciers
van o.a. zonnepanelen.
Robert Sandbergen van Buurtenergie
Statenkwartier sprak over zonnepanelen.
De tijd is rijp om zonnepanelen op je dak te
gaan nemen. Waarom nog langer wachten?
Het is financieel aantrekkelijk en er zijn nog
subsidies van de gemeente of van het Rijk.
Pieter Sitsen van KOW Architecten presenteerde een stappenplan voor duurzame
maatregelen. Hij benadrukte dat duurzamer
worden niet altijd duur hoeft te zijn en hij
had ook een aantal suggesties daarvoor.

Thuiswerkers in de buurt

Stijn Verbeeck nam kort het woord over
nieuwe ontwikkelingen in zijn jarenlange
strijd tegen de luchtvervuiling op de Laan
Copes van Cattenburgh.
Daarna was het woord aan Christiaan
Brester over zijn ‘Herman de zonnestroomverdeler’. Dat is hardware die een oplossing
biedt voor het salderingsprobleem. Voor
VvE’s en bewoners van een appartement
kan dat een heel groot verschil maken.
mt
Volgende Energie-café is op 7 december
bij Winkelman & Van Hessen. Komt allen!
Voor eventuele suggesties of vragen, mail
naar duurzaam@archipelwillemspark.nl
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Brievenbus vol lege tubes
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Voorzitterswisseling
Mijn tijd is gekomen. De gemeente heeft al eens
laten weten een termijn van vijf jaar zo ongeveer
het maximum te vinden voor een bestuurslid
van een bewonersorganisatie. Bovendien willen
José en ik wat langere periodes doorbrengen in
ons huisje in Fryslân.
Het bestuur heeft een prima opvolger gevonden:
Arnout Offers, die sinds een jaar of vier met zijn
vrouw Roline in de Riouwstraat woont. Arnout
heeft een fraaie carrière in de rechterlijke macht
achter de rug. Na zijn opleiding als rechterlijk
ambtenaar werd hij in 1978 rechter in Den
Haag, bracht drie jaar door op de Antillen als
raadsheer in het hof daar en is president geweest
van de rechtbanken van Dordrecht en Zutphen.
In 2000 werd hij benoemd tot lid van de Raad
van State tot aan zijn pensioen in mei jl.
Ik ken Arnout al jaren. Rond 1970 hebben wij
samen op het IJsselmeer nog een wedstrijd gezeild
in de boot van zijn schoonvader bij wie ik op
kantoor zat. Arnout kon zich dat niet meer herinneren, waaruit blijkt dat hij meer indruk op mij
gemaakt heeft dan andersom (en dat is terecht
natuurlijk) Aan het slot van het wijkberaad
van 27 september a.s. is het voorzitterschap
overgedragen aan Arnout. Na afloop hebben wij
een glaasje geheven op onze nieuwe voorzitter.

Hulp met social media!
> pagina 12

Appeal
for help!

Warm festijn op Bankaplein
Ook voor de jeugd een feest: luisteren naar hele jonge violisten, poffertjes eten met
aardbeien, een rondje draaimolen, ballonnen in diervormen, op een treintje meerijden en
alternatieven als pootje baden in de fontein met veel gespetter, voetballen in de Riouwstraat
of skaten op de hoge Bankastraat: het kon allemaal deze dag.
Bedankt, wijkfeestcomité, namens de feestgangers. > meer beelden pagina 6 + 7

Wybe Taekema, voorzitter A&W

The international section of the
Archipel&Willemspark website needs
new volunteers.
Requirements:
• ability to translate Dutch into English
• a certain level of computer literacy
• willingness to spend half an hour a day
on the website
If you are interested please contact

website@archipelwillemspark.nl
Ik wil de Gemeente
Den Haag overtuigen van
de noodzaak van een
fietspad aan beide zijden
van de hele Javastraat!

En daar heb je mijn
trouwe Batavus
en jouw Gazelle
aan opgeofferd?

Volg het
laatste nieuws
over onze wijk
op de
buurtwebsite
*
archipelwillemspark.nl
*
U kunt zich hier ook inschrijven
om de digitale nieuwsbrief van
de wijk te ontvangen.

Buurtgenoten: kent u iemand die voldoet
aan het hierboven beschreven profiel? Is het
wellicht zelfs uw buurman of -vrouw? Laat
het ons onmiddellijk weten! Uw reactie zal
discreet worden behandeld. Er is geen enkele
reden uw naam te noemen.

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

www.archipelwillemspark.nl
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratieve ondersteuning
mw Trudy Hollander
maandag en donderdag: 09.00 - 14.00 uur
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl
bestuur
voorzitter
dhr. mr. A. Offers t. 363 60 77
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

Algemene adressen

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
dinsdag en donderdag 09.00 - 10.30 uur
Diaconaal opbouwwerker
Aklil Getachew, t. 318 16 16

wijkkrant
Sluiting kopij: 5 november 2012
Sluiting advertenties: 12 november 2012
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

Schoenenverkoop Tap

Politie Haaglanden
Wijkbureau Karnebeek
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 bg Den Haag
centraal tel. 424 17 60
fax. 424 17 24
www.politie.nl/haaglanden/bureaus

Het Schakelpunt / tussen 10.00 – 12.00u

wijkberaad

Klokhuis / 20.00 uur

7 december

6 september donderdag

energiecafé

Winkelman en Van Hessen / 19.30 uur

Lunchroom De Baguetterie
eind augustus gestopt

Isabelle Hylkema
cartoon Jet de Meester

De redactie heeft een aderlating ondergaan toen begin dit jaar Frits Hoorweg
de overstap maakte van de wijkkrant naar de website en in juni Cathrien
Ruoff andere dingen ging doen.

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

r
n stadsbehee

Klachte
bel 14 070

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
(meer informatie vindt u op pagina 11)
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.

Katten op

Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.
t. 350 61 16
t. 360 63 76
t. 06 211 67 589
t. 06 121 08 703

12 oktober vrijdag		

6 september donderdag

Oproep redactie succes!

Oppassen geblazen!
Malou Polak
Mick Jongert
Godert de Zoeten
Thijs van Schaik

Klokhuis / 20.00 uur

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Aria Veen
Merel Oosterhof
Mw M. Vollema
Laurens Bos

pas!

t. 354 05 01
t. 310 77 74
t. 06 519 58 607
t. 06 361 99 624

T. 0900 88 44
T. 112 bij spoed! En verdachte omstandigheden!
Wijkagenten Archipel & Willemspark
Marianne Hoogerbrugge
marianne.hoogerbrugge@haaglanden.politie.nl
Henk Kentgens
henk.kentgens@haaglanden.politie.nl
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Beiden waren allrounders met leuke ideeën. Een groot gemis voor de krant. Heel
blij dus met de aanmelding van voldoende ‘vers bloed’. Twee van de vier nieuwe
redactieleden draaien deze krant al volop mee. Korte introductie : Loes van Lakerveld was tot haar pensioen lerares Engels en woont al 34 jaar in de
Atjehstraat. Zij wil o.a. meer aandacht voor jongeren in de krant. Haar vriend
Dik Niesing wil wel foto’s maken voor de krant. Lucia van der Bergh werkte bij
Novib tot haar pensioen en zat veel in het buitenland (Afrika o.a.) en woont sinds
6 jaar in Couperusduin. Zij wil o.a aandacht schenken aan duurzaamheid en
groen (volkstuinenbeleid Den Haag). De volgende wijkkrant volgt de introductie
van de andere twee nieuwelingen, die voor deze krant nog niet beschikbaar waren.
epb

Tweedehands kinderspullen gevraagd
Er zijn vele kanten aan Duurzaamheid. Een van onze werkgroepleden,
Antoinette van der Maas, heeft op de zolder van het pand Riouwstraat 149 een
recycling stationnetje voor ongebruikte kraammaterialen, tweedehands babyspeelgoed en -knuffels, idem babykleding en kinderkleding, en alles wat daar
zo verder bij hoort (zelfs driewielertjes en buggy’s). Hebben uw kinderen dit
alles niet meer nodig en wilt u het graag doneren (met opgeruimde kasten als
resultaat), dan graag even een mailtje naar apen@bart.nl, waarna Antoinette het
graag komt halen. Langsbrengen na afspraak mag natuurlijk ook – graag zelfs.
Al deze spullen gaan naar Stad en Kerk, de Voedselbank (afdeling ‘non-food’),
MC Haaglanden, SIRIZ, het Wereldhuis en de Stichting Baby Hope.
Antoinette van der Maas

Wie helpt Opera-Zangeres in ‘NOOT ’?
Mijn naam is Carla Schaap (Lana) en ik ben klassiek zangeres. Ik woon en werk
al weer 5 jaar in Den Haag na een bijzondere periode in Italië waar ik mij verder
geschoold heb in de Belcanto techniek van het zingen. Een bijzondere en mooie
tijd en ook zeer vruchtbaar.... de stem ontwikkelde zich meer en meer in klank,
kleur en … volume! Daar pluk ik nu de vruchten van op het podium, maar helaas
is dat thuis een ander verhaal. Ik begrijp goed dat de dagelijkse vocalises niet altijd
prettig zijn om naar te (moeten) luisteren als buurman/-vrouw. Dus ben ik naarstig op zoek naar een plek waar ik zonder de omgeving te storen kan repeteren en
ook les kan geven.
Wie heeft of weet een ruimte waar ik vrijuit kan zingen? En waar ik mijn leerlingen kan lesgeven (ongeveer 6 uur per week). Tegen een vergoeding natuurlijk. Een
piano is fijn als die er staat, maar is niet noodzakelijk. Degene die met de oplossing komt … krijgt dan een gratis zangles van mij! Ik hoor graag van u …
www.carlalana.com

Straattaal

Buurt in beweging

Gezocht
gedichten en muren
voor ArchipelPoëZie

redactie
Lucia v. d. Bergh, Eva Drijver,
Michiel Ottolander, Else Ponsen,
Loes van Lakerveld, Marjan Teesing

websiteredactie
Ank Beekman, Linda Nash, Frits Hoorweg,
Jaap Drijver, Deniz Pelsman
www.archipelwillemspark.nl

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

wijkberaad

vormgeving
de ontwerpvloot

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

27 september donderdag

wijkberaadsvergadering
donderdag 6 december 2012
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

correspondent in dit nummer

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

wijkagenda

Op 31 maart jl onthulden we, met vele genodigden
en belangstellenden, de eerste gedichtenmuur van het
ArchipelPoëzieProject. De muur is te bewonderen in de
Surinamestraat aan de Javastraat-zijde. We willen in het
komende half jaar nog enkele andere muren verfraaien
met goede en mooie poëzie. Graag roepen we daarom
buurtgenoten op om suggesties te doen voor geschikte
gedichten. Ook muureigenaren die hun muur opgesierd
willen hebben met een gedicht zijn van harte welkom!
Waar moet het gedicht aan voldoen?
• De gedichten moeten poëtische kwaliteit hebben en aan
spreken.
• Voor de volgende muren kunt U zowel Nederlandse als
Engelstalige gedichten indienen.
• De rode draad in het project is ‘De Verwondering’. We willen
graag dat de gedichten, in onze drukke stad en in de drukke
levens die iedereen leidt, een moment van verstilling, van rust
en ruimte bieden. Een adempauze, korte reflectie, een vraag,
of een nieuw gezichtspunt, zodat de passant als het ware even
nieuwe lucht ademt en verblijd, verrast of geraakt zijn weg
vervolgt. Het gedicht moet in deze rode draad passen.
• We kiezen voor gedichten die in principe te begrijpen zijn.
Dat is overigens niet hetzelfde als simpel: het gedicht mag
uitnodigen tot nadenken en herlezen. Hermetische gedichten
zijn niet geschikt.
• De vorm van de gedichten is vrij. De gedichten hoeven geen
eindrijm te hebben.
• Uit de aard der zaak zullen lange gedichten minder geschikt
zijn. Het gedicht moet op een muur passen en een passant
moet het kunnen lezen zonder al te lang te hoeven stilstaan.
• We plaatsen bij voorkeur complete gedichten en niet één
strofe of passage uit een gedicht.
Hoe gaan we te werk?
Aangedragen suggesties worden door de Stichting Archipel
Poëzie beoordeeld en bij geschiktheid op een groslijst gezet.
Voor de keuze voor een specifieke muur maken we een shortlist. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de Stichting
in nauwe samenspraak met de muureigenaar, die een belangrijke stem heeft in de keuze. Als uw inzending wordt gekozen
laten we u dat natuurlijk weten. Over de uiteindelijke keuze
gaan we niet in discussie met inzenders.
Hoe insturen?
U kunt het gedicht
• in de bus doen bij de Stichting: Surinamestraat 58,
2585 GK Den Haag,
• aanreiken in de Haagse Boekerij, Frederikstraat 24,
• mailen naar Ruth van Rossum, ruth@archipelpoezie.nl
Graag mét bronvermelding (schrijver, naam en jaartal van
de uitgave, uitgever). Vermeldt u alstublieft ook waar we u
kunnen bereiken.

De luizenbank
Dit is een oud-Haagse bank, waarvan
er o.a. nog één zeer decoratief op het
Nassauplein staat, maar die ook nog
nagemaakt geleverd kan worden. Een
hele functioneel ontwerp met zeker in
het verleden een mogelijk heel ongunstig
effect. Als de banken aan beide zijden
goed bezet zijn, de hoofden elkaar raken
en – last but not least – er luizen in het
haar zitten, is ‘emigratie’ voor de luizen
hier kinderspel. Tegenwoordig komen
luizen bij volwassenen veel minder voor
en de tijdige maatregelen bij scholen en
kinderdagverblijven beperken de schade
door controle van de z.g. luizenmoeder/
vader en worden effectief bestreden met
moderne middelen. Kortom, een luizen
leven nu is niet meer wat het was! [EPB]

Fietsenmaker Tweewielers
in Sumatrastraat is weg
Helaas voor de omwonende klanten heeft deze fietsenzaak
het niet gered en moeten ze nu naar de andere kant van de
Bankastraat voor de fietsenmaker op de hoek Celebesstraat/
Bonistraat. Een alternatief is de fietsenmaker aan huis, die
voor een redelijke prijs (met gering voorrijdbedrag) de fiets
ter plekke repareert. Een wijkbewoonster was hier heel tevreden over. Vóór onze fietsenmaker in de wijk overwerkt raakt,
hierbij dus de naam van aan-huis-service: Martijn’s Bicycle
Service, 06 33917510.
epb

Helaas voor zijn vaste klanten was het niet meer mogelijk om
de zaak voort te zetten. Afnemende kantoren en toenemende
concurrentie deden Willem na 19 jaar de das om. Menig wijk
bewoner genoot van zijn heerlijke hapjes bij nieuwjaarsrecepties in ’t Klokhuis en met bezoekers van Het Schakelpunt werd
er regelmatig geluncht. Ook ouders, die hun kind naar school
brachten namen daar hun eerste koffie. De zaak is nu overgenomen door iemand, die daar een Indische eethuis wil beginnen.

Willem met zijn vaste kracht Toos

Gemeente Den
Haag investeert
in fietsenstallingen

Lezingen in
Louis Couperus
Museum
In deze driedelige lezingenreeks staan we stil bij een
opmerkelijke schildersgroep die zich verzette tegen
de gevestigde Académie en het vluchtige in de penseel
streken van de Impressionisten.
In het najaar van 1888 komt een groep kunstenaars bijeen
die de groep ‘Les Nabis’ zal vormen – een term afkomstig uit
het Hebreeuws dat ‘profeten’ betekent. Hun motivatie is het
decoratieve aspect terug te brengen in de kunst. Zij plaatsen
zichzelf hiermee dichtbij de rol van de ontwerper. Gevoel en
emotie, decoratie, kleurvlakken en platheid van het beeld zijn
enkele kenmerken die werken van de Nabis typeren. Zij gebruiken verschillende technieken en materialen en werken nauw
samen met designers, uitgevers en kunsthandelaren.
Maurice Denis omschreef de stijl van Les Nabis als volgt:
‘Men moet niet vergeten dat een doek […] een vlakte is bedekt
met kleuren geassembleerd in een bepaalde volgorde’.
Data en locatie 10 – 12 uur, zaterdag 24 november, 1 december
en 8 december, Louis Couperus Museum
Kosten € 40, incl. beeldmateriaal

In veel woonwijken is een grote vraag naar goede en veilige fietsenstallingen. De gemeente Den Haag ondersteunt
daarom initiatieven voor buurtstallingen door hiervoor
subsidie beschikbaar te stellen. In totaal is er € 500.000
subsidie beschikbaar, voor tenminste tien buurtstallingen. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2012.
Wie een buurtstalling wil openen, komt in aanmerking voor
subsidie voor bijvoorbeeld fietsenrekken, een elektrisch slot en
een tegemoetkoming voor kleine verbouwingen. Ook eigenaren van bestaande buurtstallingen kunnen subsidie aanvragen
om de stalling te verbeteren. De subsidie is maximaal 400 euro
per fietsplek in de stalling, met een maximum van € 40.000
per buurtstalling. In een buurtstalling kunnen bewoners tegen
een kleine maandelijkse vergoeding hun fiets stallen. Voor veel
mensen is een goede en veilige plek om hun fiets te stallen een
belangrijke voorwaarde om te blijven fietsen. Uit angst voor
fietsendiefstal en vandalisme schaffen mensen geen nieuwe
fiets aan of ze gebruiken de fiets niet of minder. In Den Haag
zijn er inmiddels 30 buurtstallingen. Kijk voor meer informatie
en het aanvraagformulier voor subsidie op de website.
www.denhaag.nl/fietsen

Vernieuwd
Panorama Mesdag
Hoewel er bij Panorama Mesdag altijd al twee zalen waren
voor een aparte tentoonstelling zijn er nu drie, met vernieuwde verlichting, verbeterde luchtbeheersing en een
andere kleur aan de muren.
Door de aankoop van het aanpalende kantoorpand is er een
nieuwe caféruimte en een nieuwe winkel gecreëerd, met daartussen een vernieuwde kassa. Het is een verrassende ruimte
geworden. In de loop van 2013 zal ook de toegang tot het
Panorama worden opgeknapt, waardoor het hele gebouw
binnen een stuk moderner van aanzien is geworden.
De zomertentoonstelling over Isaac Israëls is weliswaar net
afgelopen, maar u kunt vanaf 12 oktober genieten van de
volgende expositie: Paul Critchley in Panorama, een beleving van
ruimte. U kunt van zowel gebouw als tentoonstelling genieten
tot 13 januari 2013 (en daarna natuurlijk ook!).
ed
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o op het eerste gezicht
een dagelijks tafereel, een echtpaar dat is gescheiden en nog op
fatsoenlijke wijze met elkaar omgaat,
dacht ik terwijl ik hen, toch wel zeer
gehaast, in tegenovergestelde richting
zag vertrekken. Wie zou die Archipelvrouw zijn die
‘mijn man’ in de (te) keurige blauwe jas wilde verrassen
met een opvallende ring uit de Haagse Edelsmederij
die zelfs ik vanachter mijn koffie op het terras had
zien schitteren? Een ongezond gevoel van nieuwsgierigheid borrelde in mij op. En ja, ik zou hem volgen,
tenslotte kon ik wel wat opwinding gebruiken. Ik legde
2,75 euro voor de slechte koffie neer en spurtte op mijn
ballerina’s richting fontein, waar ik hem net linksaf
zag slaan. Hijgend, maar op tijd bereikte ik de hoek
van de Riouwstraat om hem aan te zien bellen bij een
al lang te koop staand, en mij zeer intrigerend, huis.
Het was het huis waar 60 jaar geleden mevrouw A had
gewoond. Als mijn financiën het hadden toegelaten
had ik er al lang een bod op gedaan. Niet alleen omdat ik in het huis ernaast mijn eerste levenslicht had
gezien. Ach, dat interieur kon ik mij nog zo levendig
herinneren. Ik kwam er graag, meestal samen met
mijn Moeder, en genoot er als peuter van de sfeer. In
de grote zitkamer aan de voorkant van het huis stond
indertijd een prachtige grote vleugel. Er waren tal van
voorwerpen waar ik graag naar keek, van de Friese
mokjes waar wij thee uit dronken tot de vele schilderijen aan de muur. Mevrouw A had een talent om
topstukken te ontdekken. Als jong
meisje had zij bij de kunsthandelaar waarvoor zij werkte, al werken
van bekende Nederlandse meesters
herkend en deze kunnen behoeden
voor verkoop naar het buitenland.
De dochter van mevrouw A woonde,
in de tijd dat mijn nieuwsgierigheid
speelde, met haar man in het statige
huis. Was zij zijn nieuwe liefde of
had zijn bezoek een andere reden…
il

le

to

n

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit
Bezoek eens onze website.
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.
Bestelgemak voor iedereen.
Monique Muller

Taco Risselada

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag
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T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

17-11-11 14:31

Balletschool
Elsa Vreken
klassiek, conditie, modern
meisjes, jongens vanaf 6 jaar
ook voor volwassen
mannen en vrouwen
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!

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
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…wordt vervolgd

– advertenties –

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

JEANNETTE VAN ZIJL
TRAINER &
ONDERWIJSCOACH
Frederikstraat

NICOLE OOSTERWAAL
CONFLICTMANAGEMENT,
COUNSELING & MEDIATION
Zeestraat

Jeannette van Zijl, een levendige vrouw met een vrolijke bos krullen, heeft een eigen bedrijf als onderwijscoach. Ze heeft 17 jaar les gegeven in het voortgezet
onderwijs aan leerlingen met gedrags- en leerproblemen. Vanuit die achtergrond heeft ze zich gespecialiseerd in het coachen en trainen van docenten. Nu
heeft ze een eigen bedrijf, bureauvanzijl.nl. Haar werkgebied bestrijkt de wijde omgeving van Den Haag. Ze
werkt in het lager, voortgezet- en beroepsonderwijs.

Wat doe je? Ik werk nu 12 jaar als mediator en coach en
heb een pedagogische en juridische achtergrond. Als
mediator bemiddel ik tussen mensen die een conflict
hebben in hun werk of hun relatie en er zelf niet meer
uit komen. Als coach begeleid ik mensen naar een
nieuwe baan of het opzetten van een eigen bedrijf.

Wat doe je? De kern van Jeannette’s werk is de be-

geleiding van docenten. Startende docenten bij de
eerste, niet altijd even gemakkelijke stappen in het
lerarenbestaan. Docenten die al jaren lesgeven en in
hun drukke bestaan geen tijd vinden zich te vernieuwen. Docenten die dreigen vast te lopen. Zij begeleidt
ze, soms individueel, maar vaak in kleine of grotere
groepen want ‘van elkaar leren is belangrijk.’
In haar werk maakt ze gebruik van video-analyse van
lessen, intervisie en supervisie. Ook zet ze regelmatig
acteurs in. Kortom, instrumenten die mensen helpen
na te denken over hun eigen functioneren en die een
aanzet kunnen geven tot verandering.
Haar uitgangspunt is altijd de sterke kant van
mensen. Dat biedt de grootste kans op succes. ‘Het is
altijd weer prachtig om te zien wanneer het lukt’, zegt
Jeannette.

‘Het belangrijkste is
dat goed onderwijs
voortdurend wordt
onderhouden en dat
de aandacht gericht
blijft op de werkvloer’
Het belangrijkste is dat goed onderwijs voortdurend
wordt onderhouden en dat de aandacht gericht blijft
op de werkvloer. Bij Jeannette krijgen docenten uit
alle hoeken van het onderwijs de kans hun lespraktijk
te verbeteren.
Op veel scholen worden leerlingen uit de hogere
klassen ingeschakeld om de nieuwe brugklassers te
helpen. Deze ‘leerling-mentoren’ worden ook door
Jeannette getraind. Daarnaast geeft zij trainingen in
gesprekstechnieken, activerende didactiek en leiderschap.
Voegt het wonen in de Archipel iets toe aan je werk?

Het wonen in de Frederikstraat biedt veel voordelen.
Ze zit dichtbij een groot aantal scholen en om de hoek
bij haar praktijkruimte aan de Mauritskade.

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering
Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

www.bureauvanzijl.nl
www.hetlokaal.nu

www.schoonheidssalonletournesol.nl

lvl

‘Een gezellige buurt
om heerlijk te wonen,
goed te slapen en weer
fit aan de slag te kunnen’
In mediation ga ik het vertrouwelijk gesprek aan met
twee mensen die een zakelijk of persoonlijk conflict
hebben om de verstoorde communicatie te herstellen
en hen te begeleiden naar gezonde oplossingen. Het
belangrijkste is dat mensen vertrouwen in me hebben
en weten dat ik als NMI Registermediator (zie
www.nmi-mediation.nl) geheimhoudingsplicht heb.
Ook als coach voer ik vertrouwelijke gesprekken om
mensen, die in de knoop zitten vanwege ontslag,
crisis of een persoonlijk verlies, te begeleiden naar
herstel van zelfvertrouwen, ontknoping en hernieuwde zin in leven en werken.
Vanwege het vertrouwelijk karakter van mijn beroep
noem ik geen namen; ik werk zowel voor particulieren
als voor (familie)bedrijven en organisaties, die conflicten hebben over werk of in hun persoonlijke relaties.
Mis je het contact met collega’s? Ik ben lid van verschillende organisaties op het gebied van mediation en
coaching, die congressen en cursussen organiseren,
die ook nodig zijn voor permanente educatie. Daar
ontmoet ik veel collega om mee bij te praten. Daarnaast bel en bezoek ik regelmatig bevriende mediators en coaches om te overleggen over ingewikkelde
wzaken om hun visie te horen. Dus nee, … ik mis dat
contact helemaal niet, ik heb die contacten en onderhoud die goed! Dat contact houdt je juist scherp als
eenpersoonsbedrijf.
Voegt het wonen in de Archipel iets toe aan je werk?

De Archipel/Willemspark is een gezellige buurt om
heerlijk te wonen, goed te slapen en weer fit aan de slag
te kunnen. Ik woon hier nu bijna drie jaar en heb het
erg naar mijn zin. Mijn cliënten komen uit heel Nederland, maar vooral uit groot Den Haag via mijn netwerken, mond op mond reclame en websitecontacten.
Wie graag nog meer wil weten over Nicole Oosterwaal?
www.oosterwaalmediation.nl, is een uitgebreide
website, die u helemaal op de hoogte brengt van alle
aspecten van dit beroep. U kunt ook mailen naar
info@oosterwaalmediation.nl of bellen naar
070 338 99 09; uiteraard vrijblijvend en vertrouwelijk.
www.oosterwaalmediation.nl
info@oosterwaalmediation.nl

ed

Bent u een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) of kent u er één?
Laat het me weten! cathrien@archipelwillemspark.nl
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Mijn panelen (2)

archipel & willemspark met nieuwe energie
Permacultuur

Een nieuw begin in en uit de tuin
‘De eerste keer dat je uit eigen tuin eet, vergeet je niet.
Dat is iets heel bijzonders.’ Dat zei 28-jarige zoon Jesse
tegen vader Jan-Hein Schouw en die vertelt het mij als
we het hebben over de verandering in hun tuin in de
Celebesstraat. Het is niet zo maar een aanpassinkje van
de border met wat eetbare plantjes, er zit een filosofie
achter het naar de beginselen van permacultuur omgebouwde postzegeltje, voorheen een stadstuin met veel
klimop, wat bloemetjes, een zitje en een muur.
Jan-Hein en echtgenote Lide van der Vegt hebben in hun
permacultuur-hoek nu keus uit paprika’s, courgettes, tomaten,
slaplantjes, frambozen, aardbeien, eetbare bloemen en druiven
als extraatje op het dagelijkse menu, en heel veel heerlijk
geurige kruiden voor het vervolmaken van gerechten. Maar een
moestuin is het allesbehalve … Permacultuur heeft namelijk
als grondbeginsel respectvolle samenwerking tussen natuur,
mens, omgeving en elementen, gericht op overleving op de
lange termijn, en dat vraagt kennis, aandacht en toewijding.
Alles wordt hergebruikt, alles is bruikbaar. De lichtste plek in
de zanderige stadstuin kreeg als eerste die benodigde aandacht;
de grond werd laagje voor laagje zorgvuldig opgebouwd met
o.a. paardenmest uit de manege en met verse compost. Met
oude tegels en baksteentjes uit containers creëerden ze miniterrassen voor lichtwinst en met wat timmerwerk maakten ze
het raamwerk voor de hoge planten.
De zaden werden met zorg uitgekozen
Vereiste is dat zaad herwinbaar is, want doorgekweekte steriele
hybriden geven mooie bloemen of vruchten, maar geen vruchtbaar zaad. Daar heb je volgend jaar dus niets aan. In minuscule

Geknipt voor u
‘Hé Cathrien, wat doe je met al die tubes?’. Vaak werd ik zo
op straat aangesproken, de laatste maanden. En ik niet
alleen, mijn gezin ook. Radiostilte, ik wilde niemands gedrag
beïnvloeden. Hartelijk dank voor ieders geduld, hierbij mijn
verhaal.
Beroepshalve houd ik me bezig met de vraag hoe bedrijven kunnen
inspelen op de behoefte van eindgebruikers via duurzaam verpakte
producten. Ik geef advies, schrijf en houd verhalen. Om grip te krijgen op het onderwerp startte ik een onderzoek naar de behoefte die
elk mens heeft om een frisse en schone mond te hebben. Bedrijven
spelen daar op in door tandenborstels en tandpasta te maken en te
verkopen. Wij gebruiken water om de gebruikte tandpasta uit onze
mond te spoelen én de borstel schoon te maken. Na gemiddeld 90
poetsbeurten rest ons de lege tube die we weggooien. Het doosje
dat soms rond de tube zit, dient louter voor presentatie en ligt dan
hopelijk al bij het oud papier.

potjes werd het zaad in de lente voorgekweekt en in de tuin
uitgezet, op het oog alles dwars door elkaar maar naar ik moet
geloven steunt de een de ander. Uit een ingegraven emmer vol
regenwater lopen touwtjes die het water naar de plantjes zuigt,
een beproefd irrigatiesysteem dat in ons kikkerland altijd
werkt, regenwater genoeg. Deze vergeten handigheidjes geven
de tuin een charmant soort levendigheid, het is een prikkelend
contrast met de leeggeblazen hortensiatuinen die je in steden
ook vaak zit.
Project voor volgend jaar: aan de muur op de zon hangmatjes
van jute, met dezelfde bijzondere bodemlagen, voor een optimale vochthuishouding voor de plantjes, die daar beter van
worden, en wij dus ook.

De definitie van permacultuur volgens grondlegger
Bill Mollison
‘Permacultuur (permanente landbouw) is het bewust
ontwerpen en onderhouden van productieve eco
systemen die de diversiteit, stabiliteit en veerkracht van
natuurlijke ecosystemen weerspiegelen. Het is de harmonieuze integratie van landschap en mensen die voorzien
in hun voedsel, energie, onderdak en andere materiële
en niet-materiële behoeften op een duurzame manier.
Zonder permanente agricultuur is er op langere termijn
geen mogelijkheid voor een stabiele sociale orde.’

Isabelle Hylkema

Vorige keer vertelde ik u over mijn eigen dak en
zonnepanelen. Ik ben er nog niet uit. Het dilemma
is nog steeds: dak vernieuwen en daarop panelen
laten aanbrengen of panelen op mijn bejaarde dak
plaatsen.

Brievenbusresultaat
65 Tubes zijn gewogen, opengeknipt, gewassen en opnieuw gewogen. Tubes die overduidelijk niet helemaal gebruikt waren zijn niet
meegenomen in het onderzoek. Een enkele conclusie deel ik met u.
De hoeveelheid tandpasta die achterblijft in de tube varieert van
1% van de inhoud tot en met 24%. In sommige tubes zaten dus nog
36 poetsbeurten! Dat is zonde van de tandpasta, zonde van het geld
en hopeloos in de recycling van het kunststof verpakkingsafval. Het
weggooien van die tandpasta is qua milieubelasting vele malen erger
dan het weggooien van een verpakking. Onderzoek heeft uitgewezen
dat minimaal 95% van de milieubelasting van verpakte producten
is toe te schrijven aan het product zelf en het gebruik ervan. Doe de

Ik heb nu twee mooie offertes. Een voor een nieuw en
groen dak met zonnepanelen en een voor zonnepanelen op de oude constructie. Ik houd u op de hoogte!

kraan dicht tijdens het poetsen en gebruik een bekertje! We focussen graag op het verpakkingsafval waarmee we tenslotte in onze
handen staan en waar we van af moeten. Dat is onterecht. Het goed
kunnen legen van verpakkingen is veel belangrijker dan de verpakking zelf voor wie duurzaamheid belangrijk vindt. De een is meer
bedreven in het uitknijpen van tubes dan de ander. Maar sommige
tubes zijn gewoon slecht te legen. Vooral Prodent is daar een voorbeeld van. Het enige advies dat altijd werkt is openknippen. Het zal
u verbazen hoe lang de tube nog meegaat. 20% Extra voor dezelfde
prijs. En na afloop graag de tube weggooien bij het andere kunststof
verpakkingsafval, tenzij … er een aluminium laag aan de binnenzijde zichtbaar wordt. Dan is het restafval de enige goede plek voor
uw opengeknipte tube. Nogmaals hartelijk dank aan een ieder die
meewerkte. Voor reacties en andere verpakkingsverwarring,
ruoff@pakop.nl
Cathrien Ruoff

Ook duurzaam
Mijn achtergevel wordt geschilderd. Met duurzame
lijnolieverf. Verf zonder schadelijke oplosmiddelen,
100% natuurlijk en veilig voor de gezondheid. Voor
de schilders, die bij mij aan het werk zijn, is het een
experiment. Tijdens het werken met deze verf worden
ze steeds enthousiaster. De verf is prettig in het
gebruik, goed te schuren en het resultaat is schitterend. De langere droogtijd is misschien een nadeel,
maar het blijkt dat als je de verf met een mixer klopt
je de droogtijd kunt verkorten. Het duurzaamst is de
levensduur van je schilderwerk. Met deze verf zal het
schilderwerk 2 tot 3 keer langer mee gaan. Voorlopig
dus niets dan lof! Deze maatregel zal mij niet energie‑
zuiniger maken, maar door het zeer vakkundig afdichten van de kieren langs de kozijnen zal de tocht
zeker verminderen.
MT

4 stappen naar onafhankelijkheid
van fossiele brandstoffen
1.	Stap over op een 100% duurzame energieleverancier.
2.	Bespaar! Dan hoeft er ook minder te worden opgewekt.
3.	Investeer in isolatiemaatregelen.
4.	Ga zelf opwekken met hulp van zon of investeer in wind.

Energiebeurs in Atrium
Wilt u alles weten over duurzaam wonen, voeding, vrije tijd en vervoer?
Kom dan zondag 7 oktober 2012 naar de Haagse Energiebeurs. Met als
bijzondere gast Wubbo Ockels met zijn energievlieger
Wat valt er verder te beleven?
Er is een gevarieerd aanbod van bedrijven op allerlei terrein. U vindt er innovatieve oplossingen voor zonnepanelen, ledverlichting, groene wanden en
daken, duurzame mode, een biologische markt en een Kringloop Bouwmarkt.
Er worden duurzame Masterclasses gegeven over o.a. stadstuinieren en
bewonersparticipatie (Green Deals). Neem gerust uw kinderen mee, die worden
door professionele medewerkers beziggehouden in een duurzaam kinderparadijs met o.a. zonneauto’s en windmolens bouwen met technisch lego. Zo is er
ook een Repair Café. Dus breng uw kapotte kleding of broodrooster maar mee.
Of lever uw oude kleding in bij de Kledinginzamelbeurs. Er zijn elektrische
auto’s, fietsen en skateboards en je kunt zelfs een elektrische scooter winnen.
En bewonder vooral de Solar Boat van de tu Delft. En er is nog zo veel meer!
Voor de vrolijke noot zorgt een interactieve performance van de Vuilnismannen:
‘Trommelen op rommel’. De werkgroep A&W+nE zal ook, samen met andere
buurtinitiatieven, aanwezig zijn. Hopelijk ontmoeten we elkaar op de beurs.
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Wat een
feestje!

Archipel en Willemspark genoten die zonovergoten
zaterdag 8 september op het Bankaplein van het
spetterende feest dat de organisatie bij de voorbereidingen voor ogen had. De heerlijke muziek, de knusse
attracties, het gezellig met elkaar zitten, praten,
luisteren, eten, dansen op die prachtige plek, dat alles
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www.denhaag.nl/energiebeurs
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maakte het een echt wijkfeest. Het succes is te danken
aan de vele helpers, zoals de zestien kokers die voor
330 man de hele zaterdag aan het snijden, fruiten en
stoven waren op vier locaties, en die de buurtmaaltijd
daarna op het plein serveerden. Hulde voor hen, het
was verrukkelijk en zag er beeldschoon uit.
Het is ook te danken aan de giften van winkeliers en
ondernemers, aan de bewoners van het plein en aan
de vrijwilligers, onder wie jongeren en expats, die
hielpen opbouwen, sjouwen, versieren, de kramen
bemannen, opruimen en schoonmaken, tot in de
nacht. Een uitgebreid fotoverslag staat op de site.
Dank jullie wel!
Comité Bankapleinfestijn
www.archipelwillemspark.nl
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Uw huid is uniek!

Maak vandaag nog een afspraak voor
meting en productadvies op maat!
Verder kunt u bij ons ook terecht voor:
Gezichtsverzorging, anti aging, definitief
ontharen, afvallen, anti cellulite behandelingen,
permanente make up!

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

Willem Witsenplein 7 - 2596 BK Den Haag -Tel: +31 (0)70-3262926 - info@btotale.com - www.btotale.com

Volkstuinen in gevaar
Waarom huren mensen een volkstuin? Ik vroeg het
aan verschillende wijkbewoners, vaak mensen in flats.
In Den Haag zijn twee soorten volkstuinen: huurtuinen
die per jaar door de gemeente verhuurd worden, vaak
aan 55-plussers, en volkstuincomplexen met schuurtjes
of huisjes, waar een vereniging actief is.
In onze wijk heet de huurtuin ‘hobbytuin’, maar dat komt
op hetzelfde neer. Het zijn plotjes van 4,5 bij 4,5m, naast het
clubhuis en de buurtspeeltuin in de Cantaloupenburg. Ik sprak
daar met Els de Groot, op een zonnig bankje in haar groententuin. Ik zie tomaten, venkel, snijbiet, aardbeien. ‘Ik kom
hier iedere dag, soms wel tweemaal per dag. Ik heb geen tuin
of balkon, dus dit is belangrijk.’ Els stond ruim 4 jaar op de
wachtlijst. ‘Er is niets leukers dan buiten zijn, zelf iets zaaien

dat dan zomaar groeit, zo fascinerend!’ Ze staat op en plukt
wat kruiden, ruikt eraan, heerlijk!
Ecologisch bewustzijn
Het is niet meer alleen de ‘traditionele’ groep die tuiniert, er is
een nieuw ecologisch bewustzijn ontstaan onder alle leeftijden
en bevolkingsgroepen. Eten en leven kan en moet gezonder en
natuurlijker, vindt een groeiend aantal mensen.
De geringe volkstuincapaciteit in onze wijk maakt dat veel
bewoners een tuintje zoeken in andere buurten, zoals Clingendaal, Madestein of de tuintjes bij de Nijkamphoeve. Maar….
De historische Nijkamphoeve in Houtwijk en Madestein in
Loosduinen zijn door de gemeente afgestoten, en Clingendaal
wordt beperkt. Het gaat niet alleen om de tuintjes, maar ook
om twee stadsboerderijen en de heemtuin. Historische en educatieve plekken, groen waar flatbewoners adem kunnen halen
en hun eigen eten kunnen verbouwen, een stukje platteland
in de stad. ‘Het is peanuts wat de gemeente door dit afstoten
bezuinigt’, zegt een tuinierster. ‘De politieke partijen hebben
zitten slapen toen dit erdoor gejast werd, ook de partijen waar
we steun van hadden verwacht.’
Buurt- en bewonersinitiatieven
Protesten, maar ook nieuwe bewonersinitiatieven en reddingsacties zijn er op verschillende plaatsen. Soms met succes, zoals
bij de Nijkamphoeve, en soms ook niet. De bewoners van

Kofﬁehuis De Prinsevink
Koffiehuis
De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)
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Chr. Th. JEHEE
Steenhouwerij en
Natuursteenhandel
Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten

De nood- en sociale hulp aan kwetsbare inwoners bestaat uit:

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

Celeste

HENNEMAN B.V.
sinds

Uniek in Nederland!
Een exclusieve parfumerie in 1999 opgericht door moeder en
dochter Antoinette en Virginia Borsboom. Maak hier kennis
met de vele topmerken op het gebied van selectieve geuren,
huidverzorging, maquillage en homeproducten.
Ook voor de heren vindt u hier exclusieve scheerzepen,
kwasten en verzorgingsproducten.
Frederikstraat 963, 2514 LJ Den Haag
www.celeste-parfums.nl
annick goutal

caudalie

l’artisan parfumeur

creed

miller harris

diptyque

geo f. trumper

molton brown

1916

Aanleg en onderhoud van:
• alle elektrische installaties
vernieuwing van bedradingen
• c.v. installaties
• sanitaire installaties
keuken en badkamer installaties
dak- zink en rioolwerk
• beveiliging, ook aanbrengen
van buitenveiligheids verlichting
• onderhoudsabonnementen c.v.

il profvmo

parfums d’orsay

(e.a.)

Dag- en nachtservice

Telefoon 070 - 354 94 94

•E
 erste hulp bij evenementen, grote ongevallen en rampen
• Mensen met een
chaotische administratie ondersteunen
• Opsporing van vermiste familieleden
• Dagtochten voor
mensen die beperkt
mobiel zijn
• Voorlichting over
veiligheid in en rond het huis voor ouders
• Cursussen internet en mobiel telefoneren voor ouderen en
gehandicapten
• EHBO-opleidingen op diverse niveaus
Doel van deze activiteiten: meer zelfredzaamheid, meer sociale
cohesie en minder isolement.
Meer informatie
Het Haagse Rode Kruis is gevestigd in de Archipelbuurt. Vrijwilliger worden of op andere manieren het Haagse Rode Kruis
steunen? Mail aan: infodenhaag@redcross.nl of bel 35053 33,
Rabobanknr. 153161337.
shirley copijn
www.rodekruis.nl/denhaag

parfums

In de volgende wijkkrant gaan we in op de burgerinitiatieven
rond de volkstuinen. Hebben ze succes? Bent u betrokken
bij dit soort initiatieven, laat het weten via een mail naar
LoesB@archipelwillemspark.nl
lvdb

Voor een ieder met MS,
een collectant in de bres

Bijna €1600 opgehaald
voor Haagse Rode Kruis
Meer dan 200 collectanten gingen deze zomer in verscheidene Haagse wijken de straat op om te collecteren voor het
Haagse Rode Kruis, een district van het Nederlandse Rode
Kruis. Dit leverde ongeveer €25.000 op. Een mooi resultaat. Zeventien wijkbewoners van de Archipel collecteerden bijna €1.600 bij elkaar, waarvan twee elk zelfs ruim
€200. De collecte vormt een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het Haagse Rode Kruis. De opbrengst
komt geheel ten goede aan de activiteiten die het Haagse
Rode Kruis organiseert.

Loosduinen werkten een gedetailleerd overnameplan uit en
dienden dat bij de gemeente in. Tevergeefs. Zonder debat of
commentaar werd Madestein aan Parnassia toegewezen. ‘Alsof
we helemaal niet bestaan,’ zegt een van de actieve tuinhuurders. De verontwaardiging is op een spandoek te zien: ‘Parnassia pikt onze tuintjes in. Gemeente is gek geworden.’ Parnassia
heeft inmiddels laten weten met de huurders te willen praten.
Annette Ruijsink coördineert het project ‘Pluk! Den Haag’ dat
het leed moet verzachten en de wijkbewoners opnieuw bij de
tuinen en boerderij moet betrekken. Ze vertelt me dat een deel
van de tuintjes kan blijven bestaan, het andere deel krijgt een
bestemming voor de psychiatrische patiënten, maar ook deels
een buurtfunctie.

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het
centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij
mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het
punt een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt.
Opeens is de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer?
Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt.
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke collecteweek. Er zijn nu ca. 10.000
collectanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd.
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op
straat te zien tijdens de collecteweek. 17.000 mensen met
Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten.
Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS
door het geven van duidelijke voorlichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De
huis aan huis collecte in november is de belangrijkste
inkomstenbron.
De collecteweek is van 19 t/m 24 november.
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds,
www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39. Donaties
klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis.
www.nationaalmsfonds.nl

– advertentie –

Bronzen beeld
van Tajiri geveld
In de vorige wijkkrant hadden we gemeld, dat dit
beeld wellicht weggehaald was ter voorkóming
van diefstal. Gelukkig kregen we een mailtje van de
heer M. met het bericht dat ‘de Wachter’ gewond
geraakt is bij een aanrijding door een tractor van
de (hardwerkende) Dienst Stadsbeheer. Dezelfde
dienst, die het Nassauplein zo mooi gemaakt heeft,
was iets te uitbundig aan het planten besproeien.
Oud-redactielid bb berichtte ons vervolgens dat hij
contacten heeft met de erven van Tajiri en ze houden ook een vinger aan de pols om het beschadigde
beeld in goed-gerestaureerde staat weer te laten
herplaatsen op het Nassauplein. Wordt vervolgd…
epb
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INFO OVER KOOKWORKSHOP
U leert enkele makkelijk te bereiden, voedzame
gerechten volgens recepten uit verschillende delen
van India, zoals dal (linzen), palak paneer (spinazie
met cottage cheese), biryani (rijst met vlees, kip en
groente), kebabs enz.
U of de groep waarmee u kookt kunt ook zelf
met suggesties komen voor gerechten die u graag
bereidt – bij voorbeeld vegetarisch, mughlai, parsi,
punjabi enz. De recepten kunnen ook gemakkelijk
worden aangepast aan andere groentes, peulvruchten, vlees, vis of kip, als u voor vrienden en
familie thuis wilt koken.

Indiase
kookworkshops
dicht bij huis

De volgende kooklessen zijn na de zomer:
donderdag 4 oktober – avondles –
Traditionele vegetarische maaltijd,
Mughlai-gerechten, Punjabi, Parsi-gerechten
donderdag 11 oktober – avondles –
Traditionele vegetarische maaltijd, party snacks
(kebabs, samosa’s, tikka’s, kathi rolls)

Eind juni j.l. was ik te gast bij een workshop van schuin-overbuurvrouw Vandana Sharma om letterlijk en figuurlijk te komen proeven
bij de kook- en eetsessie. Na ontvangst in haar huis met een heerlijk
frisse limonade (gemaakt van rauwe mango’s), waar ze met echtgenoot Floris en zoontje Zubin woont, vertelde ze de ‘kookstudenten’
Kathy, Martine en Geert en mij welke gerechten er op het menu
stonden en uit welke streek deze afkomstig zijn. Hierna daalden wij af
naar de ruime woonkeuken, waar de ingrediënten al wat voorbereid
klaar stonden. De handen moesten uit de mouwen en de schorten
voor. De kruiden bij voorkeur gemengd met de handen en heerlijke
geuren kwamen al vrij. Vandan’s voertaal is Engels – vooral als haar
kook-emoties naar boven komen – maar ze spreekt ook goed Nederlands. De gerechten werden twee aan twee op het brede gasfornuis

bereid, waardoor ze goed overzicht hield en de pannen na gebruik
schoonmaakte voor het volgende gebruik. Bij de extra toevoegingen
gaf ze aan dat dit – mits niet teveel – net de finishing touch kan zijn
voor een smaakbeleving. Het ging steeds lekkerder ruiken en de oven
werd langzaam gevuld met wachtende gerechten. Er werd geroerd
en gekeerd én een glaasje wijn gedronken, maar toen was het zo ver.
Inmiddels had Vandana het aanrecht leeg gekregen met afwasjes en
afwasmachine, waar wij jaloers naar keken. Wat een efficiëntie! Aan
tafel was het laatste onderdeel en wat was dat allemaal lekker. Pittig,
maar niet té. Leuk was het ook om kennis te maken met de medekoks en daarom dit verhaal om dit initiatief in de buurt aan te prijzen.
epb
nb. Proeven kon u ook op het wijkfeest, waar Vandana kokkin was.

De all-in-prijs is o35,- per kookles en bij een cursus
van drie lessen 10% korting. Belangstelling voor
lunch, diner of besloten workshop (maximaal 5
personen)? U kunt kiezen tussen een middagles
(lunch) van 12.00 tot 16.00 uur of een avondles
(diner) van 18.30 tot 22.30 uur. Als u andere
wensen heeft voor wat betreft de dag, de tijd of
het menu kunt u altijd contact met mij opnemen.

Het Schakelpunt

vredeskapel

Maaltijden in het Schakelpunt

De Vredeskapel is een protestantse wijkgemeente, die voor
iedereen open staat. Elke zondag om 10.30 u is er een kerkdienst (tevens crèche). De Vredeskapel houdt zich vanuit
haar christelijke inspiratie bezig met een leefbare wereld.

In het Schakelpunt, Burgemeester Patijnlaan 1900, is er iedere woensdag
om 17.30 uur gelegenheid om een warme maaltijd (drie-gangen-menu) te
nuttigen. De kosten bedragen €6. De maaltijden worden aangeleverd door
een cateraar, die de maaltijden op de dag zelf bereidt. U wordt van harte
uitgenodigd om te komen eten. Voor deze maaltijd kunt u zich aanmelden
bij het Klokhuis. Reserveren voor een maaltijd kunt u tot dinsdags 12.00
uur doen. Betalen kunt u in het Schakelpunt. Voor informatie en reserveringen kunt u bellen met het Klokhuis, tel. 350 35 11.

Wie wil op donderdag tussen
10.45 - 13.00 uur assisteren bij de
lunch, die voor ca 10 á 12 senioren
wordt klaargemaakt?
Aanmelden:
else@archipelwillemspark.nl of 350 57 38. Wilt u donderdags lekker en
gezellig lunchen: er zijn nog 3 plaatsen vrij. De kosten all-in zijn €2,75.

Een serie van drie studieuze gespreksavonden voor
dertigers en veertigers begint op woensdagavond
26 september in de wijkzaal van de Vredeskapel, Malakkastraat 7. Deze herfst zal het gaan over ‘inspiratie’. Wat
is dat, ‘de geest krijgen’? Op de woensdagen 26 september, 10 en 31 oktober, steeds met koffie en thee vanaf
20.00 uur, en stipt beginnen om 20.30 uur. We bewaken
ook een tijdige afronding om 22.00 uur. Dit is geen vaste
groep. Mensen haken per serie aan (of af ) al naar gelang
de agenda of de interesse. In februari/maart 2013 volgt
een serie van 4 avonden rond ‘het levenseinde’. Onder
leiding van Ds. Corrie van Duinen.

Happy-hour Proef 1x per maand in Het Schakelpunt

Verdiepen in een Bijbelverhaal

Lunch-hulp dringend
gewenst in Het Schakelpunt

De laatste vrijdag van de maand tussen 16.30 – 18.00 uur willen we met
drankjes, hapjes en gastvrijheid zorgen voor een lichtpuntje in de donker
wordende dagen. U betaalt de drankjes (met of zonder alcohol) en wij
zorgen voor wat lekkere hapjes.
Reserveren dus in uw agenda: vrijdag 28 sept, 26 okt. en 30 nov. a.s.

Als u bent geïnteresseerd, kunt u mij bellen
op: 06 55 88 35 10 of per email: vsfvs@hotmail.com

www.cookwithvandana.com

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

•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)

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. Ook voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek.
Voor vragen Lore Olgers 070-324 41 18.

Programma uitstapjes najaar

woensdag 31 oktober Herfsttocht met pannenkoeken eten.
Vertrek om 13.45 uur vanaf het Schakelpunt
dinsdag 20 november Winkelen in de binnenstad en gezamenlijk
koffie drinken in de Bijenkorf. Vertrek 13.45 uur vanaf het Schakelpunt.
Voor informatie en opgave: Lore Olgers (tel. 070 -324 41 18) Alle ouderen uit
de wijk kunnen hieraan mee doen.

Workshop Kisiskids

Inschrijven
nieuwsbrief

736

gingen
u
al voor
!

Altijd op
de hoogte
Word abonnee op de digitale
nieuwsbrief van A&W.
Typ het webadres
www.archipelwillemspark.nl
in en klik links bovenin
op de enveloppe.
Zo simpel is het!
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Voor iedereen die gesprek en verdieping zoekt over de
betekenis van Bijbelverhalen in onze tijd is deze avond
bedoeld. Aanmelden is niet nodig, Voorkennis ook niet.
U bent welkom op dinsdag 2 oktober, van 20.15- 21.45
uur in de wijkzaal van de Vredeskapel, Malakkastraat 7.
Het Bijbelgedeelte dat deze avond aan de orde is komt
uit het Evangelie van Marcus. Het gaat over een ‘twistgesprek’ van Jezus met andere schriftgeleerden over een
nog altijd precair onderwerp: wat doe je als je huwelijk
of relatie op de klippen loopt? Wat is dan het ‘goede
handelen’ volgens de traditie van de bijbel? (Marcus 10,
1-16). Onder leiding van Ds. Corrie van Duinen.

Voor kinderen: ‘wat is dat, de kerk’?

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.

APOTHEEK
NAUTA

Studiekring 30-ers en 40-ers over ‘inspiratie’

zondag 7 oktober  Doe mee en zing en dans voor God www.kisi.nl
Alle kinderen vanaf groep 3 van de basisschool kunnen meedoen. Liederen
zingen met dans, spellen doen en leren over de 5 Geheimen van de Heilige
Mis. Onvergetelijk!
In de H.Mis van 12 uur laten jullie je horen en zien om God te eren.
Ontvangst om 9.15 uur in de Maria ten Hovezaal (Willemstraat 60A)
Start: 9.30 uur. Voor de jongste kinderen en hun ouders is gezelligheid
boven in de pastorie van de Jacobuskerk. Het hele gezin is welkom!
Aanmelden en informatie bij Annemieke Lubach: palubach@telfort.nl

Wilt u geïnformeerd worden over de bijzondere activiteiten voor kinderen dan kunt u dat per email laten
weten. Deze herfst is er voor kinderen van 8-12 jaar een
bijzondere serie van drie bijeenkomsten rond het ritueel
van ‘de Maaltijd van de Heer’ zoals die met regelmaat
in de kerkdiensten gevierd wordt. Voor jongeren van

12-16 jaar is er drie keer ‘tieners in gesprek’. Beide zijn op
woensdag 14, 21 en 28 november. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Ds. van Duinen.

Emeritaat Ds. Casper van Dongen

Per 16 september jl. heeft de wijkgemeente afscheid
genomen van Ds. Casper van Dongen. Deze zomer werd
hij 65 jaar en daarmee ook pensioengerechtigd. De veranderingen in de kerk betekenen dat de wijkgemeente
Duinzichtkerk/Vredeskapel kan volstaan met één voltijds predikant in Ds. Corrie van Duinen, die sinds 2008
aan de wijkgemeente is verbonden. Zoekt u contact met
een predikant dan kunt u haar bellen of mailen.
Contactgegevens: Ds. Corrie van Duinen,
Email: dsvanduinen@ziggo.nl / telefoon: 070 887 94 10.
website Duinzichtkerk/Vredeskapel: www.dzkvk.nl

Activiteiten in Vredeskapel

Op maandag 1 oktober en 5 november zijn er weer maaltijden in de Vredeskapel, malakkastraat 7. Om 18 uur
staan de drankjes en hapjes klaar en om 18.30 wordt er
een heerlijke maaltijd geserveerd. Kosten 3,50 euro. Meer
informatie bij Hans ter Schegget tel 06 409 377 71.
De data voor de koffieochtenden zijn nog niet bekend.
Voor meer informatie kunt u bellen met fam. Feenstra
tel 070 350 40 05.
Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de Vredeskapel met creche en kindernevendienst.
Wilt u meer weten dan kunt u bellen met
Hester Hoogenraad tel 070 368 99 26.

Geluk met tuinfeest Borneoflat
Vrijdag 29 juni j.l. was er een groot tuinfeest voor de
bewoners van de Borneoflat. Dit was georganiseerd door
de Bewonerscommissie Borneoflat en enkele bewoners.
Ook enkele vrijwilligers van Het Schakelpunt hielpen
deze middag mee. Staedion heeft het gefinancierd en
dankzij een dochter van een bewonersechtpaar (met
een cateringsbedrijf ) kosteloos heerlijke mediterrane
hapjes. Ook enkele bewoners hadden lekkere salades,
hartige taarten of cakes gebakken. Alles werd overgoten
met een zonnetje, dat het allemaal nog hartverwarmender maakte. Dankzij Yvonne v.d. Meer zong haar
Argo's Gezelligheidskoor Amazing op het grasveld vele
bekende liedjes, wat de stemming verhoogde. Zoals een
bewoner waarderend opmerkte over dit tuinfeest; ‘Dát
mogen ze nog eens doen!’
epb
– advertenties –

Kinderbijbelclub

Vanaf zondag 7 oktober start de kindercatechese op geheel nieuwe wijze.
Vanaf dan zal op de 1e en 3e zondag van de maand catechese 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 voorbereiding op de eerste H. Communie en het H.Vormsel plaats. Het
hele gezin is welkom in de pastorie tussen 10 uur en half 12. Meer informatie vindt u achterin de kerk en op de website.

Bazaar bij de zusters van St. Jan

De bazaar zal dit jaar niet in oktober maar in mei 2013 plaatsvinden.
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
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Sociale media:
een blinde vlek?
Sociale media: wat zijn de verschillen tussen
mailen, chatten, tweeten, skypen en smsen of wat is het nut van facebook, hyves of
linked-in? We zoeken een vrijwilliger, die
dit begrijpelijk kan uitleggen aan leergierige,
sociaal-digibeten in 2 á 3 bijeenkomsten.
We zoeken ook voldoende cursisten.
Locatie: in ’t Klokhuis, Celebesstraat 4.
Computers aanwezig. Reacties en aanmelding
naar stichtinghetklokhuis@live.nl of T 350 35 11.

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 toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht,
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Optreden Duo8Cordes

Winterweekend

Paula Sagristà en Estela Mezquita ontmoetten elkaar voor het eerst in
2003 toen ze samen optraden bij het jeugdorkest van Catalonië. Na de
nodige omzwervingen, waarbij ze contact met elkaar hielden, richtten
zij in 2009 het viool- en viola-duo Duo8cordes op.

In oktober en november 2012 zijn er vier zondagmiddagen, waarbij een optreden en een warme
maaltijd (twee-gangen-menu) worden aangeboden. Het programma vindt plaats in de wijkcentra ‘het Klokhuis’ en de ‘Heldenhoek’.
Een initiatief van Ouderenwerk van de St. Zebra.

Sindsdien heeft dit duo door heel Nederland opgetreden. Het repertoire van
Duo8cordes bestaat uit een verscheidenheid van klassieke stukken van onder
andere Bach, Haydn en Mozart. Door hun vernieuwende spel krijgt Duo8cordes de kans om op tal van plaatsen en gelegenheden op te treden.
Op zondag 14 oktober treden Paula en Estela op in het ‘Klokhuis’. Het optreden is van 14.30 tot 16.00 uur. Aansluitend is het mogelijk om deel te nemen
aan een maaltijd: goulash, aardappelen, salade en nagerecht.
De toegangsprijzen zijn €6 (inclusief een maaltijd) en €2,50 (zonder maaltijd). Toegangskaarten zijn vanaf twee weken tevoren, verkrijgbaar bij het
‘Klokhuis’, t. 350 35 11 en ‘De Heldenhoek’, Elandstraat 88, t. 424 81 15.  

Schilderijen
in ’t Klokhuis
Van 13 aug. tot 4 nov. zijn
schilderijen te zien van
Marijke Buijs, Mary Smissaert
en Mary & Richard Doop.

Zondag 14 oktober [Het Klokhuis]
Kamermuziek ten gehore gebracht door DUO 8 CORDES, dat bestaat uit 2 violistes (zie artikel hiernaast
op pagina), die o.a. werken van Bach, Haydn en Mozart spelen. Aansluitend maaltijd: goulash, aardappelen, salade en nagerecht.
Zondag 28 oktober [De Heldenhoek]
Toneelvereniging ‘Oud Haagsche Brandweer’ met een
toneelstuk. Aansluitend maaltijd: macaronischotel,
salade en nagerecht.
Zondag 11 november [Het Klokhuis]
‘Welkom in het bos’, een komedie van Alex van
Warmerdam, opgevoerd door toneelvereniging
‘ADODVS’. Aansluitend maaltijd: stamppot
boerenkool met worst en nagerecht.
Zondag 25 november [De Heldenhoek]
Optreden van volksdansvereniging ‘Nipah’, met een
gevarieerd repertoire volksdansen.
Aansluitend maaltijd: erwtensoep garni.

Kleurrijk en pretentieloos – schrijft Richard zelf – indrukken van vakantie,
natuur en personen in een figuratieve vormgeving. Amateurisme? Ja; onder
de leiding van Besso docenten Sonja van Dolron, Wim Barends en eerder
Marion Ernst, werd ooit de kunst ‘geleerd’.
Wij zijn erg blij met deze vrolijke groepstentoonstelling en hopen dat u in
groten getale komt kijken.

De zaal is open vanaf 14.00 uur. Het dagprogramma
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 Klokhuis’, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11 en
‘De Heldenhoek’, Elandstraat 88, tel. 424 81 15.  

Heeft u een werkeloze computer?

Koempoelan

Dan is het tijd eindelijk eens de computercursus voor beginners te gaan
doen: u kunt voor 8 lessen terecht voor slechts €50 (inclusief lesboek).
Ook kunt u met de lesstof oefenen op de PC in de ontmoetingsruimte
van ’t Klokhuis als u (nog) geen computer thuis hebt. Er wordt gestart
bij minimaal 6 personen en er kunnen maximaal 8 personen meedoen.
Heeft u de basiscursus gevolgd of elders al deze kennis opgedaan? Dan is de
cursus voor gevorderden misschien iets voor u. Deze cursus kost €35 (zonder
lesboek) en bij voldoende aanmeldingen wordt een dag en tijdstip afgesproken.

Bestuur Stichting Het Klokhuis

* Vreemde talen leren in de buurt *

De heer R. Klein voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Volksuniversiteit Den Haag geeft verschillende talencursussen o.a.
in ’t Klokhuis, zoals Engels, Frans, Italiaans, (nieuw)Grieks en Spaans.
Info hierover kunt u vinden op website www.volksuniversiteitdenhaag.nl of bellen
met het secretariaat van ma t/m vrijd. tussen 10.00-13.00uur T. 328 03 41

Mevrouw E. de Bles bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m
De heer W. Oostdam penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl
De heer W. Punt bestuurslid
wpunt@casema.nl

Het programma van de Koempoelan, de Indische middagen, die voor iedere belangstellende
toegankelijk zijn, is voor het najaar rond. Het
belooft weer een boeiend te worden.
Woensdag 10 oktober
Dhr. E. Heuvel vertelt over hoe zijn stripboek
‘De terugkeer’ tot stand is gekomen.
Woensdag 14 november
Neerlandicus Reggie Baay geeft een lezing over zijn
boek ‘De Nyai’, het concubaat van Nederlands-Indië.
Woensdag 12 december
Lezing over Chinees porselein door dhr. C. Jörg.
De Koempoelans zijn meestal op de 2e woensdag van
de maand. Het programma loopt van 14.00 tot 16.00
uur. De toegangsprijs bedraagt €3. Kaartverkoop bij
de entree in het Klokhuis, Celebesstraat 4, t. 350 35 11.

BEWONERS IN BEWEGING

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 M. Simonis
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 woensdag en vrijdag is het Klokhuis open
vanaf 08.00 uur.

Op stap met
vrouwenwandelgroep

Tafeltennissen
in ’t Klokhuis

Gymnastiek 55+
in ’t Klokhuis

Koersbal
sportieve senioren

In de avond wordt er van
maandag t/m donderdag
gewandeld. De verzamelplaats
is de Social Sofa in de Bankastraat en in de zomer gaan zij
vooral richting bos, Westbroekpark of Klein Zwitserland. Als het vroeger donker
wordt, wordt gekozen voor
verlichte routes, zoals richting
Voorhout/Noordeinde.
Er wordt in wisselende samenstellingen gelopen, want
ieder heeft ook nog wel eens
andere dingen te doen. Een
beetje trouw komen is echter
goed voor de teamgeest én de
conditie. Lekker slapen erna is
een extra beloning. [epb]

Voor sommige 55+ tafeltennissers een vervolg op wat zij ook
deden op hun werk (2 bureaus
tegen elkaar of een balletje
slaan op een échte tafel) en
voor anderen nu een ontspannen liefhebberij i.p.v.
in competitieverband. Een
enkeling heeft weinig tot nooit
gespeeld, maar gaat aldus de
anderen met sprongen vooruit.
Veel acties dus op enkele vierkante meters, waarbij lachen
en schuivers inbegrepen zijn.
Met 7 à 8 spelers en 2 tennistafels zitten ze wel vol, maar een
enthousiaste ballenraper kunnen ze nog gebruiken iedere
maandagmiddag. [epb]

Wanneer u belangstelling
hebt voor gymnastiekles, dan
zijn daarvoor mogelijkheden
in het Klokhuis. Op de maandagochtend zijn daar 3 lesgroepen, waarvan de lesgroep van
9.30 to 10.15 uur er nog enkele
deelnemers bij kan hebben.
De contributie bedraagt €6
per maand.

Op vrijdagmorgen wordt in ’t
Klokhuis de grote mat uitgerold en wordt er gespeeld door
een groepje oudere wijkbewoners van 10.30uur – 12.00 uur.
Spelleider Piet Damen houdt
ook de punten bij en zorgt
(met hulp van de spelers) dat
de zaal opgeruimd achterblijft.
Koersbal lijkt enigszins op jeu
de boules, maar wordt altijd
binnen gespeeld. De maandelijkse bijdrage aan deze
activiteit is €4 per maand.
Info: Piet Damen, t. 350 56 15.
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Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u contact
opnemen met het Klokhuis.
Celebesstraat 4, t. 350 35 11.

Geen Bingo meer in ’t Klokhuis, helaas…

