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Lange maanden we hebben moeten
toezien hoe vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika verstrikt raakten
in prikkeldraad en bureaucratie. Eind
augustus zijn twintig vluchtelingen nu
met een officiële verblijfsstatus in de
Archipel komen wonen, in de hoop
en verwachting een nieuwe kans te
krijgen. Een kans voor hun én een kans
voor Archipellers die nu in actie willen
komen, hoe kleinschalig ook.
U kunt de handen uit de mouwen steken om
de alleenstaande vluchtelingen uit Eritrea,
Syrië, Soedan en Afghanistan te helpen een
nieuw bestaan op te bouwen. De Nederlandse
staat geeft ze daar vijf jaar voor en de meesten zullen daarna willen en kunnen blijven.
Er zijn vijf vrouwelijke en vijftien mannelijke
nieuwe Archipellers, tussen 18 en 35 jaar oud.
In werk, scholing, taalonderwijs en vrijwilligerswerk wordt voorzien. U als wijkbewoner
kunt aanvullen op menselijk en cultureel
vlak. Oefen Nederlands met ze. Speel voetbal.
Drink koffie en thee. Neem ze mee naar een
uitvoering, leer ze schilderen. Geef boeken
voor de huisbibliotheek; in het Nederlands,
Engels en (klassiek) Arabisch. Klein huisraad
om de kamers op te fleuren. Een fiets. Een
strijkijzer. Plak uw idee op het prikbord of
vraag wat men leuk vindt. Het vragen van
een wederdienst wordt op prijs gesteld, want
niet alles hoeft gratis!
U kunt het woonhuis aan de Sumatrastraat
215a elke werkdag binnenlopen om handen te
schudden en een praatje te maken, van 08.30
tot 17.00 uur. René Tondo en Agnes Sallay
van de begeleidende stichting Migrascoop
zijn er dan ook. U kunt ook met ze mailen
r.tondo@stichtingantonconstandse.nl en
a.sallay@stichtingantonconstandse.nl.
Op zaterdag 24 september had u een extra
reden om te komen. Toen was het nationale
Burendag en stonden de deuren wagenwijd
open van 15.00 tot 17.30 uur.

De kap en herplaatsing van bomen

Herinrichting
Bankastraat

Politiek drama in Diligentia
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De Bankastraat krijgt een nieuwe inrichting. Met de herinrichting wordt

onder andere de verkeersveiligheid in de Bankastraat verbeterd door het optimaliseren van de fietsverbinding tussen het Centrum en Scheveningen. Voorafgaand
aan de herinrichting wordt ook het riool tussen de Kerkhoflaan en het Bankaplein
vervangen. De uitvoering van het werk heeft gevolgen voor 7 bestaande bomen in
de Bankastraat. 4 daarvan (type Acacia met een stamomtrek van 35 cm) kunnen
tijdelijk worden verplaatst en krijgen een plek in de vernieuwde Bankastraat.
Voor 3 bomen (type Esdoorn met een stamomtrek van 95-120 cm) is een kapvergunning aangevraagd. De aanvraag staat per 13 juli gepubliceerd op het internet:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-94960.html
De aanvraag wordt begin september in behandeling genomen. Wordt de
vergunning verleend dan kan nog 6 weken daarna bezwaar worden aangetekend.
Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u op www.denhaag.nl
(http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Stappenplan-na-aanvraag-omgevings
vergunning.htm).

5 jaar Voedselbankaktie
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Compensatie
Om de kap te compenseren plaatst de gemeente na de herinrichting twee nieuwe
bomen (type Acacia stamomtrek 25-30 cm) terug in de vernieuwde Bankastraat en
een derde boom in de Sumatrastraat (type Boomhazelaar met een stamomtrek van
25 cm). Meer informatie over het Haags groen is te vinden op onderstaande website.
www.denhaag.nl/groen

U kunt uw ideeën en vragen ook kwijt bij
Ite van Dijk en Peter de Ruiter, Archipellers
die initiatieven nemen en uitlokken om deze
Nieuwe Vrienden te helpen aarden in hun
nieuwe land.
t.e.vandijk@ziggo.nl, 070 350 05 81
mail@peterderuiter.nl, 06 26 046 210

Architect Dirk Roosenburg
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International
Residents
Het Bankapleinfestijn op zaterdag 3 september was weer
een groot succes: de foto’s spreken voor zich. Dank aan de
organisatoren, vrijwilligers en sponsoren!

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

www.archipelwillemspark.nl

Op pagina 7 & 12 vindt u meer sfeerbeelden van deze dag.
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratie: mw. Trudy Hollander
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl
voorzitter
Robert van Moorsel
t. 06 514 90 450, robert@archipelwillemspark.nl
secretaris
Katja Beekman
t. 06 222 06 235, katja@archipelwillemspark.nl
penningmeester
Ruud Klein
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden
Jack Willems
t. 06 278 30 849, jack@archipelwillemspark.nl
David Struik
david@archipelwillemspark.nl
Karin Hoogsteder – van der Weiden
t. 364 04 75, karin@archipelwillemspark.nl
contact zorg en welzijn
ruud@archipelwillemspark.nl
contact duurzaamheid
duurzaam@archipelwillemspark.nl
contact ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl
contact verkeer
verkeer@archipelwillemspark.nl
contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl
contact cultuur
cultuur@archipelwillemspark.nl
digitale muurkrant
in de Archipel in ’t Klokhuis en bij ah en in
Willemspark bij BodyFlex Yoga

wijkberaadsvergadering
donderdag 17 november 2016
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4
wijkkrant
Sluiting kopij: 8 november 2016
Sluiting advertenties: 9 november 2016
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl
redactie
Lucia v. d. Bergh, Nyree van der Laan,
Loes van Lakerveld, Sonja van Proosdij,
Else Ponsen, Marjan Teesing
correcties Eva Drijver
bijdrage website redactie
Josephine de Vijlder
bijdrage architectuur
Bart Brouwer
vormgeving
de ontwerpvloot
websiteredactie
Floris Hulshof, Margreet Meijer,
Cristo Padmos, Deniz Pelsman,
Maud Siegmund, Josephine de Vijlder
nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl
nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

eer

Algemene adressen
Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12
Wijkcentrum Het Schakelpunt
Burg. Patijnlaan 1900, 2585 cb Den Haag
Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag 10.00 tot 11.00 uur
Geheugentraining
Carly Steijn t. 06 398 506 86
carly.steyn@florence.nl
woensdag 09.00 tot 16.00 uur
dinsdag & vrijdag 14.00 tot 16.00 uur
Gym op de stoel M.B.V.O.
dinsdag 11.00–12.00 uur
Aanmelden ter plekke
Maaltijd op woensdag
17.00–18.00 uur, info/aanmelden t. 350 35 11
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
Heleen ten Teije, dinsdag 12.00 – 14.00 uur
Florence Thuiszorg
verzorging en verpleging
maandag t/m vrijdag tussen 12.00–14.00 uur
t. 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)
Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers
t. 754 13 30, info@terminalezorg.nl

sbeh
Klachten stad
bel 14 070

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

The Anglican Church of St. John + St. Philip
Ary vd Spuyweg 1a, www.stjohn-stphilip.org
t. 355 53 59, churchoffice@stjohn-tsphilip.org
Clubhuis en Speelpark De Cantaloup
Zoekt u oefen-, vergader- of hobbyruimte
in de buurt voor door de week overdag of
’s avonds? Clubhuis Cantaloup is te huur!
clubhuis.cantaloup@gmail.com
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag
Politie Haaglanden
T. 0900 88 44
T. 112 b
 ij spoed & verdachte omstandigheden!
www.politie.nl/haaglanden/bureaus
wijkagenten
marianne.hoogerbrugge@politie.nl
marco.scherpenisse@politie.nl

Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.
t. 350 61 16
t. 06 295 640 60
t. 362 82 70

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

De gemeente plaatst sinds 2009 ondergrondse containers
voor de inzameling van restafval. Uiteraard scheiden we
al zoveel mogelijk, maar wat er nog over blijft kan ook
in de Archipelbuurt binnenkort in Ondergrondse RestAfval
Containers (ORACs).
Eerder dit jaar is er op vele plekken gegraven om te bekijken of beoogde
locaties vrij van kabels waren en of de grond niet vervuild was. De gele cirkels
met cijfers op de stoepen zijn daar een restant van. Op sommige punten is tot zes
keer toe gezocht naar een geschikte locatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een
ontwerp-plaatsingsplan.
Tientallen mensen zijn op 8 september
naar het Klokhuis gekomen om het
plan van de gemeente te bekijken. Waar
komen de ORACs? En de vraag die bij
velen leefde: waarom juist daar? Maar
ook was er zorg te bemerken over geluid- en stankoverlast die de containers
met zich mee zouden brengen of over
de parkeerplaatsen die verloren gaan
door de plaatsing (twee naast elkaar geplaatste containers nemen 1 parkeerplek
in beslag). De aanwezige ambtenaren deden hun best om de zorgen weg te nemen.
Voor het Klokhuis was al een demonstratie-ORAC neergezet om te kunnen zien en
voelen hoe zo’n ding werkt.
De puzzel die de gemeente heeft moeten maken bij het uitzoeken van de mogelijke locaties wordt na vanavond nog complexer, want de nodige wijkbewoners
hebben aangekondigd een zienswijze (reactie) in te dienen. Dat kan nog tot en met
5 oktober. Hoe leest u op onze wijkwebsite (zoek rechts bovenaan op ‘orac’). Wanneer u een ORAC liever niet op een beoogde plek wilt, helpt het als u bij uw reactie
een alternatieve locatie voorstelt. Houdt daarbij rekening met de ‘spelregels’ die
voor plaatsing gelden: de loopafstand van huisdeur tot container mag maximaal
75 meter bedragen, er moeten geen obstakels (bomen, lantarenpalen e.d.) in de
weg staan, de leegwagen (die de 3 meter onder de grond stekende container moet
ophijsen) moet genoeg ruimte hebben en er mogen liefst geen kabels en leidingen
onder de grond aanwezig zijn. Dat laatste is voor ons als bewoners lastig te controleren. U kunt hiervoor eventueel een afspraak maken met de gemeente. Nadat alle
zienswijzen zijn beoordeeld wordt het definitieve plan opgesteld.
Derk Hazekamp

Book Fair Engelse kerk
zaterdag 1 oktober
U bent van harte welkom bij onze volgende Book Fair op zaterdag

1 oktober van 10.00 tot 14.30 uur. We verkopen een brede keuze van vooral tweedehands boeken tegen schappelijke prijzen, zowel in het Nederlands, Engels als in
andere talen. U vindt er niet alleen romans, ook voor kinder- , kook-, reis- en hobbyboeken kunt u bij ons terecht. Tijdens de verkoop kunt u ook genieten van een
lekker kopje koffie, thee en huisgemaakte cake. De opbrengst van de verkoop gaat
naar een aantal charitatieve initiatieven die we ondersteunen, en naar een nieuwe
invalideningang voor onze kerk. Kom vooral een kijkje nemen! U vindt de kerk aan
de Ary van der Spuyweg 1 in Den Haag.

Julia Farwerck
Godert de Zoeten
Wessel Muller

pas!

t. 06 308 474 14
t. 06 335 612 95
t. 06 311 969 80

Houd A&W schoon en prettig!
Huisvuil ophalen
Ophalen huisvuil wekelijks op vrijdag
Papier maandelijks op donderdag
13 oktober, 10 november, 8 december

Ondergrondse RestAfval Containers

Katten op

Oppassen geblazen!
Malou Polak
Dido Graswinckel
Sophie Vlaar

Inloopavond ORACs

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur
Burenhulp
Mevr. M. Simonis-van Harten (vanaf 11.00 uur)
t. 350 34 94

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

Mobiele fietsenmaker
— redder in nood!
Met een bus(je) komt hij aan huis.
Voor dit gemak aan huis wordt €8,50
voorrijdkosten berekend. Voor degenen
met een particuliere rolstoel is
dit ook een ideale oplossing.
De mobiele fietsenmaker
is alle werkdagen paraat.
Telefoon 06 474 913 31.

€850

voorrijdkosten

Hofje Javalaantje 150 jaar
Zaterdag 8 oktober vieren we het 150 jarig be-

Buren op het dakterras
Zo had architect Schamhart het bedoeld toen hij de Couperusduinflats

ontwierp: een open gebouw, met gezamenlijke terrassen en mooie binnentuinen
waar de hoogteverschillen aan de duinen doen denken. Het was de positieve
stroming van de jaren 70, een reactie op flats als eenheidsworst. De flats bleven
in trek, maar de gezamenlijke terrassen en tuinen werden weinig gebruikt.
Toch komen er nu weer initiatieven op gang. De individualisering van de samenleving en het langer alleen wonen doet mensen weer verlangen naar socialere
vormen van wonen. Bewoners zetten onlangs een picknicktafel op een van de
grote terrassen met uitzicht op het Vredespaleis. Sindsdien worden er voor en
door de buren koffieochtenden en happy hours georganiseerd, soms met een
klein pianoconcertje en onlangs met een prachtig vioolconcertje door een van
de bewoners. ‘We ontmoeten elkaar spontaan, het is erg gezellig’, zegt een van
hen. En een ander: ‘eigenlijk zou het in de winter door moeten gaan. Een gezamenlijke binnenruimte zou mooi zijn. Dat hoort er eigenlijk bij’. — LvdB

staan van hofje het Javalaantje, Javastraat 99-161. Het
hofje is in 1866 kadastraal geregistreerd door Gerardus van der Leeuw en consorten. Meester-metselaar
Gerardus Van der Leeuw had in 1862 in de omgeving
van de Javastraat enkele stukken grond gekocht en
bouwde hierop in totaal 64 woningen.
Oorspronkelijk bestond het hofje uit 30 huisjes, in
twee rijen, met een gemeenschappelijk erf. In de 70-er
jaren van de 19e eeuw zijn hieraan twee kopwoningen toegevoegd en hebben de huisjes een eigen erfje
gekregen. Het pad bleef gemeenschappelijk. In het
midden van het hofje stonden vier tonnen voor ontlasting, en waren twee waterkranen. Rond 1912 kregen
de huisjes een uitbouw, met eigen sanitair.
Onbewoonbaarverklaring
Nog in 1970 dreigde de gemeente met onbewoonbaarverklaring van het hofje, wegens de slechte staat

Politiek drama uit het Prinsenvinkenpark
Het was puzzelen, maar uiteindelijk heb ik de
juiste titel gevonden: ‘Slagschaduw van het Binnenhof ’. We treffen wijkgenoot Bob van den Bos in zijn
sfeervolle huis aan het Prinsenvinkenpark. ‘Zelf een
toneelstuk schrijven en produceren is een enorme
operatie, maar ik doe het uit volle overtuiging. Het is
een droom die uitkomt, mijn eigen toneelstuk,
professioneel opgevoerd in Theater Diligentia.’
Bob van den Bos is voormalig lid van de Tweede en
Eerste Kamer. Hij heeft veel gepubliceerd over politiek, maar dit is zijn eerste toneelstuk. ‘Als volksvertegenwoordiger kreeg ik regelmatig de vraag hoe het
toegaat achter de schermen van het Binnenhof. Deze
nieuwsgierigheid heeft mij geïnspireerd om dit stuk
te schrijven.’, aldus Van den Bos. ‘Media tonen ons de
buitenkant van de politiek. We zien eigenlijk alleen
de debatten en interviews. Iedereen vormt zich een
mening over ministers en parlementsleden, maar wat
weten we eigenlijk van ze? Hoe gaat het er buiten de
arena aan toe? Dit verhaal draait om de invloed van
politieke strijd op het persoonlijke leven van politici.

Nieuwe leden Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark
Robert van Moorsel, de nieuwe voorzitter
en Jack Willems, nieuw bestuurslid
beschrijven hun motivatie ongeveer
hetzelfde: ‘het is een plezierige buurt.
We willen eraan bijdragen het karakter te
behouden en waar nodig te verbeteren,
iets ‘terugdoen’ voor wat de wijk je geeft’.

Robert van Moorsel is 48 jaar. Hij is advocaat
ondernemingsrecht en woont sinds 1996 met echtgenote en 4 kinderen in de wijk, en: ‘ik heb ook nog
op school gezeten in de Soendastraat’. Hij is al langer
actief, o.a. in de bewonersvereniging in de Surinamestraat en in 2008 en 2009 in een burgerinitiatief in
de Bankastraat. ‘Het verkeer was destijds gevaarlijk
voor fietsers. We hebben handtekeningen verzameld
en een plan bij de gemeente ingediend. Dat is voor
een deel uitgevoerd, het middenplein is nu groter.
Het verkeer gaat minder snel naar beneden door
het obstakel op de Aletta Jacobsweg. De commissie
verkeer heeft het na ons opgepakt en afgemaakt. Binnenkort wordt fase twee gerealiseerd.’

Het gaat over vriendschap, macht, liefde en persoonlijke ambitie. Slagschaduw van het Binnenhof geeft
een beeld van de menselijke verhoudingen in de politiek en laat zien wat ambities en macht met mensen
doet. Dat is soms net een klassiek Grieks drama.’

Bob van den Bos

‘Meer verklap ik
niet, kom
maar kijken’

www.stichting
politiektheater.nl

En zo begon het
Na een zogenoemde eerste lezing afgelopen februari
in de culturele salon Première Parterre aan de Groot
Hertoginnelaan, was het tijd om door te pakken.
Van den Bos richtte de Stichting Politiek Theater op.
Dit toneelstuk is het eerste project. De Stichting gaat
activiteiten ontplooien op het gebied van theater,
debat, educatie en voorlichting.
Het toneelstuk is te zien op woensdag 23 en woensdag
30 november in Theater Diligentia. De regie is in handen van Lucas Dietens en wijkgenote Marieke Mingelen speelt de rol van de vrouw van een prominente
politicus. ‘Meer verklap ik niet, kom maar kijken’,
lacht Van den Bos. Kaarten zijn voor €25 te koop bij
Diligentia aan de kassa of op www.diligentia.nl.

waarin de huisjes verkeerden; nu is het een gemeentelijk monument en een groene oase, gelegen tussen
twee drukke doorgaande wegen: de Javastraat en de
Mauritskade. Het maakt deel uit van Willemspark II,
dat samen met de Archipelbuurt in 1988 door het rijk
is aangewezen als beschermd stadsgezicht.
Het voor deze gelegenheid geschreven boek zal op
die dag worden aangeboden aan de achter-achterkleinzoon van de bouwer van het hofje. Enkele van
de huisjes zullen worden opengesteld voor de
genodigden en er zal o.a. een fototentoonstelling
zijn met oude foto’s van het hofje en de omgeving.
Daarnaast is het jubileumboek te koop, evenals
zelfgemaakte pruimenjam uit het hofje en speciale
jubileumwijn.
Contactpersoon VvE
Nella Bosman — nellabosman@hotmail.com

Lijn 9 tijdelijk
van Centrum
tot Madurodam

9

Vanaf 22 augustus krijgt HTM tram 9

te maken met werkzaamheden aan het spoor
in Scheveningen. De tram rijdt dan tussen
beginpunt Vrederust en halte Madurodam.
Vanaf daar kunnen reizigers hun reis naar
Kurhaus en Zwarte Pad vervolgen met bus 69.
Deze wijziging duurt tot en met zaterdag 10
december.

Tussen Madurodam en Scheveningen
zullen in deze periode de tramrails en -haltes
worden vernieuwd en geschikt gemaakt voor
de nieuwe stadstram. Vanaf december zal de
nieuwe stadstram de volledige route reizen
tussen Scheveningen Zwarte Pad en De Dreef
Vrederust. Voor wijkgenoten is ook tramlijn
1 of bus 22 een alternatief richting Scheveningse strand.

‘Iets ‘terugdoen’ voor de wijk’
Jack Willems is 47 jaar en woont nu met zijn
echtgenote 2,5 jaar in de wijk. Daarvoor in de Vogelwijk. ‘We wilden dichter bij het centrum wonen.
Het is een mooie wijk en dat moeten we zo houden.
Deelnemen in het bestuur is een leuke manier om
mensen te leren kennen. Je ziet beide kanten, het is
niet alleen ‘consumeren’.’ Ook hij heeft een juridische
achtergrond en werkt in fiscaal recht.
Veiligheid en leefbaarheid zijn thema’s die bij beiden
in de belangstelling staan. Van Moorsel: ‘verkeer,
fijnstof, inbraken, maar ook meedenken over goede
plekken voor ondergrondse afvalcontainers.’ Jack
Willems noemt de afsluitingen, het toenemende
sluipverkeer, de files in de spits met extra uitstoot.
"Het is goed dat de wijk zich bemoeit met het slechte
leefklimaat in de Javastraat’. Ook ruimtelijke ordening heeft zijn belangstelling: ‘groen, parkeerproblemen, opsplitsen van panden, daar moet overleg over
zijn. Gelukkig dat het internationale park afgeblazen
is. Nu nog het probleem van Madurodam’
De bevolking
Robert van Moorsel vindt het belangrijk om verscheidenheid te behouden. ‘De wijk vergrijst en wordt

luxer. Het is absoluut ‘value for money’ maar wordt
wel duur voor jonge gezinnen’ Hij denkt dat ook jongeren een band met de wijk hebben. ‘Bij mijn kinderen geeft deze leefomgeving een goed gevoel. En alles
is in de buurt, strand, sport, scholen en het centrum.’
Aandacht voor ondernemers en kleine winkeliers,
maar ook voor alleenwonende ouderen en voor de
grote expat community komt aan de orde. Willems:
‘In hoeverre kun je expats aan de wijk binden. Ze zijn
maar een paar jaar onderdeel van de wijk’.
Robert van Moorsel

Jack Willems

Heeft een juridische achtergrond voordelen in het bestuur? ‘Er is niet op alle vlakken een direct verband’,
zegt van Moorsel, ‘maar je weet hoe je iets het beste
kunt verwoorden en professioneel heb ik regelmatig ook met gemeenten te maken’. Willems: ‘Je leest
gemakkelijker ingewikkelde teksten’. ‘Luistert de
gemeente?’ vraag ik. ‘Soms wel, maar ze moeten ook
met andere dingen rekening houden’.
Voorzitter Arnout Offers blijft aan tot 1 september om
de overdracht te faciliteren. Jack Willems zal voorlopig samenwerken met Karin Hoogsteder. Van Moorsel: ‘Het is een goed bestuur met goede werkgroepen.
Ik ben dankbaar dat ik mag bijdragen. — LvdB
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onbetaald

onbetaalbaar

Emilie de Lanoy Meije
Lang werkte Emilie in de wereld van de muziek. Nu zet ze zich in
voor Kubus een stichting die het blinde en slechtziende kunstliefhebbers
mogelijk maakt om te genieten van kunst en cultuur.

‘Muziek was mijn passie’, vertelt Emilie

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

in haar ruime flat aan het Monchyplein. ‘Ik heb meer
dan 30 jaar klarinetles gegeven aan de Dordtse muziekschool. Daarnaast had ik aan huis een muziektherapiepraktijk. Het was een intensieve periode en toen
ik die had beëindigd kwam er ruimte voor andere
activiteiten. Ik ben zelf zeer slechtziend en was donateur van de Stichting Kubes. Daar werd ik gevraagd
voor de commissie Excursies en Advisering. Kubes
(Kunst en Cultuur voor blinden en slechtzienden)
organiseert maandelijks een excursie naar een locatie
van kunstzinnig of cultureel belang en ieder jaar is er
een meerdaagse beeldhouwworkshop.’
Belangrijk
‘Bij de excursies is aanraakbaarheid het eerste criterium. Deelnemers moeten de kans krijgen om kunst
zoveel mogelijk te voelen. Vrijwilligers zorgen voor de
begeleiding en helpen de deelnemers bij het voelen
van de kunstwerken. Voor de visualisatie is het ook

belangrijk dat de gids of rondleider heel beeldend
kan vertellen.’
‘De commissie bestaat uit twee blinde, één slechtziende en drie ziende mensen. Wij doen altijd een
voorbezoek als voorbereiding. Deuren gaan voor je
open als je van te voren persoonlijk contact hebt met
een instantie. Neem nou het Rietveldhuis in Utrecht.
Eerst wilden ze liever niet dat we kwamen. Uiteindelijk hebben ze het huis een dagdeel dichtgedaan
voor het publiek zodat wij rustig konden worden
rondgeleid. We mochten veel aanraken, zelfs de zeer
kwetsbare Rietveldstoel!’
‘Het is belangrijk dat mensen met een visuele handicap toegang hebben tot kunst en cultuur. Ze blijken
ook een belangrijke doelgroep voor musea te zijn.
Onze commissie wordt regelmatig gevraagd om een
museum te adviseren over de toegankelijkheid van hun
collectie. Een excursie hier in de buurt? Park Sorghvliet lijkt me leuk maar het mooiste zou natuurlijk zijn
als we dan ook in het Catshuis zouden kunnen komen!’

‘Het is belangrijk dat mensen
met een visuele
handicap toegang hebben tot
kunst en cultuur.
Ze blijken ook
een belangrijke
doelgroep voor
musea te zijn’

Prutsen met taal
Het werk voor Kubes is boeiend en je levert een onschatbare bijdrage voor mensen die niet of nauwelijks
kunnen zien. Behalve het commissiewerk corrigeer
ik de teksten voor Kubes. ‘Prutsen met taal’, zoals ik
het noem, daar hou ik van. Ik zit daarom ook in de
redactieraad van het ledenblad van de Oogvereniging
en ben taalcoach bij Het Gilde. Vrijwilligerswerk, het
geeft me vreugde en biedt de mogelijkheid sociale
contacten te hebben met inhoud. Ik doe het graag!’
www.kubes.nl
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Uw vrijwilligerswerk in beeld?
De redactie is op zoek naar mensen die geïnterviewd willen
worden over het werk dat ze vrijwillig doen. Interesse?
Meld je aan bij else@archipelwillemspark.nl … Doen!

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

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

de tegelkunst

— Historisch Theater van Michel Meissen —

Ambachtelijke
wand- & vloertegels
— natuursteen —

De waarheid is naamloos

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

voor kenners van smaak!

Reprisevoorstellingen
over het leven
en denken van
Benedictus
Spinoza
Spinoza
Hans Peter Ligthart

Dagelijks geopend
voor lunch en diner

luitspeler
Earl Christy
tekst/regie
Michel Meissen
productie
Stichting Historisch
Theater

ma t/m vr van 08.30 uur tot 23.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 23.30 uur
zondag van 12.00 uur tot 23.00 uur
keuken geopend tot 21.30 uur
Bankastraat 32
2585 EN Den Haag
T 070 350 38 16

Elke laatste zondag van de maand
live muziek vanaf 16.00 uur

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

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering

Uit het gastenboek
‘Wat een prachtige voorstelling. Hoop op meer voorstellingen.’ // ‘Voorstelling voortreffelijk. Fijn to the
point en geen overbodige opsmuk.’ // ‘Uitzonderlijk
goed!’ // ‘Genoten van de logica in het verhaal. Heel
goed verbeeld en knap om zo'n verhaal te schrijven.’
– Aanbevolen door Vereniging Het Spinozahuis.
Toelichting bij ‘De waarheid is naamloos’
Baruch d’Espinoza wijzigde zijn voornaam Baruch
(Hebreeuws voor Gezegende), in Benedictus (Latijn
voor Gezegende). Als Benedictus Spinoza (1632–1677)
was hij een bescheiden en zachtmoedig filosoof die
een basis legde voor het vrije woord, voor tolerantie,
godsdienstvrijheid en daarmee ook voor de hedendaagse democratie van onze Westerse samenleving.
Zijn denken is tot op heden voor velen in de wereld
een bron van inspiratie.

De monoloog De waarheid is naamloos brengt leven
en denken van de filosoof Spinoza inspirerend en
lichtvoetig over het voetlicht.
Voorstellingen
vrijdag 11 november 2016 — 20.30 uur
vrijdag 25 november 2016 — 13.30 uur & 16.30 uur
zondag 19 februari 2017 — 13.30 uur & 16.30 uur
Locatie
De Zalen, Riouwstraat 1, Den Haag
Kaartverkoop
€16, reserveren via info@historisch-theater.nl
of aan de kassa van De Zalen
www.historisch-theater.nl

Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98
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Werkgroep Duurzaamheid

Aardwarmte aan de Schelpkade

Voor dit artikel had ik een gesprek met Greetje Willemsma, één van de negen
leden van de werkgroep Duurzaamheid. Zij vertelde dat haar werkgroep-collega
Marjan Teesing, als redactielid van de Wijkkrant, over duurzaamheid begon
te schrijven in de rubriek ‘Berichten van de Groene Buurt’ en dit leidde in 2011
tot de oprichting van de werkgroep Duurzaamheid.

Wie, zoals ik, geregeld richting centrum fietst gaat via de Schelpkade. De kade
met een intrigerende naam. Een kade zonder kade en zonder water. Vroeger, dat
wil zeggen tot 1903, stroomde hier de Schelpsloot, een zijtak van de Haagse Beek.
Er werden inderdaad schelpen vanaf het

Scheveningse strand over vervoerd. Die schelpen
waren nodig voor de Haagse huizenbouw en de
aanleg van paden. Na 1903 werd dit stuk van de zijtak
gedempt en verdween ook de kade.

Schelpsloot Schelpkade
anno 1900

Renovatie
De Schelpkade ligt op de scheidslijn tussen Willemspark I en Willemspark II. Een beetje aan de achterkant
van alles. Maar dat betekent niet dat de tijd daar stil
staat. Integendeel!
Op nummer 46/47 bijvoorbeeld is een lichtelijk verpieterd pand van de ondergang gered en gerenoveerd
tot een prachtige, duurzame villa die weer jaren mee
kan. Deze transformatie is tot stand gekomen met
hulp van projectontwikkelaar Centacon bv gevestigd om de hoek, aan de Javastraat. Het concept was
om van dit karakteristieke vrijstaande pand een zo
duurzaam mogelijk gebouw te maken dat goed in de
omgeving past. Tot twee jaar geleden was er weinig

Er stond een oproep in de wijkkrant en

belangstelling van banken voor dit soort projecten. De Triodos Bank vond het duurzame plan wel
aantrekkelijk en zij hebben er een pilotproject van
gemaakt. In 2015 is de verbouwing gestart. Voor alle
technische doorberekeningen werd het bureau zri,
gevestigd in de Balistraat, ingeschakeld.
Isolatie
Het aanzicht aan de voorzijde heeft een chique verandering ondergaan. De gammele garage werd afgebroken. Dat gaf de mogelijkheid tot uitbreiding van
de binnenruimte op de begane grond en op de eerste
etage met een overdekt
balkon in Archipelstijl.
Alle ramen zijn vervangen
door goed geïsoleerde
nieuwe exemplaren voorzien van dubbel glas.
Van binnen werd het hele
pand volledig gestript.
De wanden kregen een
50 cm dik isolatiepakket, in de vloeren kwam
lage-temperatuur vloerverwarming en ook het
compleet vernieuwde
dak is voorzien van
navenante isolatie. Bij een dergelijke radicale isolatie
moet er goed geventileerd worden. In het hele pand
en in elke kamer zit mechanische ventilatie. Gelukkig
kunnen de ramen nog wel open. Aan de tuinzijde is
een schitterende serre aangebouwd, en dat maakt al
met al het begane grondoppervlak zeer geschikt voor
ontvangsten en partijen.

Boven Gerenoveerde villa
aan de Schelpkade
Onder Voorgevel compleet
met onlangs geplaatst
balkonhekwerk

Warmte
De grootste vernieuwing van deze renovatie zit in
het verwarmingsysteem. Men heeft gekozen voor
een verticale grondwarmte-wisselaar die bestaat uit
een gesloten netwerk van U-vormige buizen enkele
tientallen meters de grond in. Daar doorheen stroomt
een glycol-watermengsel dat warmte aan de aarde
onttrekt. Deze warmte gaat via de collectoren naar een
warmtepomp, die de temperatuur van 12 graden naar
35 graden brengt. In de zomer gaat de warmte weer terug de grond in en blijft het huis koel. Voor warm tapwater is er nog een kleine gasgestookte cv-installatie,
die bij vriesweer wordt ingeschakeld. Al deze pompen
– de ventilatie, de verwarming, het rondpompen van
het warme water- verbruiken natuurlijk extra stroom.
Om dit op te vangen is zoveel mogelijk dakoppervlak
bedekt met mooie matzwarte zonnepanelen, 30 stuks
in totaal en geïnstalleerd door Energy Guards.
Hiermee is de cirkel weer rond en de wijk een fraai,
duurzaam pand rijker. Inmiddels is het pand klaar
voor verhuur met een woon/werkbestemming.
mt

daar heb ik op gereageerd en me als lid aangemeld.
We hebben geen vaste taken en alles gaat in goede
harmonie. Eén van de leden heeft financiële kennis
in huis dus bestudeert de offertes. Ik heb veel contact
met de Gemeente dus doe ik meestal de subsidieaanvragen. We hebben een groeps-app en wanneer
er iets geregeld moet worden komt dat via deze app
binnen en degene die dan tijd heeft gaat er vervolgens mee aan de slag. We hebben drie keer per jaar
overleg met de Gemeente. De eerste stap is meestal
dat de gemeente iets wil in de wijk en ons vervolgens
als doorgeefluik van informatie over duurzaamheid
gebruikt.
Energiecafé en andere projecten
Onze werkgroep zet zich in voor een duurzame,
groene buurt. Wij organiseren projecten (zoals de
gezamenlijke inkoop van zonnepanelen) en de zg.
‘energiecafé’s’. Deze bijeenkomsten, die zeer succesvol zijn, organiseren we nu zo’n 4 jaar. Experts op het

Internationaal
Monsanto Tribunaal
in Den Haag
14–16 Oktober is Den Haag weer ‘internationale
stad’. Ditmaal om de Amerikaanse multinational
Monsanto ter verantwoording te roepen. Monsanto was producent van het ontbladeringsmiddel Agent Orange, gebruikt door de Amerikanen
in Vietnam en van de kankerverwekkende PCB’s.
Het bedrijf noemt zich een ‘duurzaam landbouwbedrijf ’ en produceert bestrijdingsmiddelen,
waarvan sommige giftig en in Europa verboden,
genetisch gemodificeerde landbouwproducten,
chemisch voedsel (bv. zoetmakers) en zaden.
Wat doet een chemische gigant in onze van oorsprong natuurlijke voedsel en zadenproductie?
Het bedrijf kocht vanaf de 90er jaren kleine teelt- en
zaaigoedvermeerderingsbedrijven op. Via octrooien,
geestelijke eigendomsrechten, lobby en internationale overeenkomsten werd traditioneel, zelf geteeld
en vrij beschikbaar zaaigoed verdreven. De eu
ontwikkelde een wet die zelf vermeerderen van zaden
verbood. Na protesten werd de wet in 2014 door het
eu parlement verworpen. Wat bleef was dat alleen geregistreerde zaden mogen worden verkocht, maar het
inschrijftarief is zo hoog dat kleine bedrijven dat niet
kunnen betalen. Boeren in arme landen worden door
monocultuur, soja- en andere plantages van hun land

e e n te r ug b l i k

gebied van duurzaamheid en buurtgenoten kunnen
hier hun kennis en ervaring delen. Wij proberen
buurtgenoten te inspireren om zelf energie op te
wekken, minder gebruik van energie te maken en de
buurt te ‘vergroenen’. Bijzonder was b.v. het energiecafé in de Vredeskapel waar onze buurtgenoot Prins
Carlos (de Bourbon Parma) een lezing hield over het
net gesloten klimaatakkoord waar hij aan meegewerkt had. Daar er sprake is van een energie‘café’
heeft het ook een sociale functie. Het onderlinge
contact is belangrijk; men helpt elkaar en leert van
elkaar. Meestal hebben we zo’n 40 bezoekers.
De zonnepanelenactie was een groot succes. Ons doel
was om 200 panelen op de daken te plaatsen maar het
zijn er uiteindelijk 459 geworden. Dit betekent een
co2 besparing van ruim 60 ton! We zijn hier heel blij
mee en ook heel trots op en het is dan ook terecht dat
Marjan Teesing, die dit project aanstuurde, tijdens de
Nieuwjaarsreceptie in ’t Klokhuis hiervoor de Ereprijs
2015 heeft ontvangen.

verdreven of gedwongen zaden te kopen omdat ze
zelf hun zaden niet meer mogen vermeerderen.
Een verarming van de bevolking, maar ook van natuurlijke gewassen en biodiversiteit is het resultaat.
De aanklacht
Het Tribunaal zal op juridisch niveau een onderzoek
doen in welke mate het bedrijf mensenrechten op
gebied van voeding, gezondheid en milieu schendt.
Gepleit wordt om ecocide (milieuvernietiging op
grote schaal) op te nemen in het internationaal recht,
zoals dat met genocide het geval is. De keuze voor de
stad Den Haag is mede bepaald door de aanwezigheid
van het Internationaal Strafhof. Tijdens het Tribunaal zullen aanklagers uit een aantal landen gehoord
worden, waaronder slachtoffers, milieuorganisaties,
kleine zaaigoedbedrijven en (ecologische) boeren.
Drie ervaren rechters uit Senegal, India en België
beoordelen de aanklachten.
Behoud van natuurlijke gewassen
Behoud van oude rassen en biodiversiteit is nodig en
steeds meer kleine bedrijven, boeren en organisaties
zetten zich daarvoor in. Ook in Nederland zijn er nu
alternatieve zadenmarkten, o.a. in Wageningen. Het
besef groeit: ons voedsel en onze zaden horen niet
thuis in een chemisch bedrijf.
Het Monsanto Tribunaal wordt gesteund door duizenden organisaties en individuen. Voor informatie,
steun en crowdfunding, zie onderstaande website.
www.monsanto-tribunal.org
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‘Wij proberen
buurtgenoten
te inspireren
om zelf energie
op te wekken,
minder gebruik
van energie
te maken en
de buurt te
vergroenen’

In februari hebben we, samen met de winkeliers uit
de buurt, de A&W Energie 4-daagse georganiseerd
met verschillende activiteiten. Men kon informatie
krijgen over energiezuinig(er) wonen d.m.v. tochtstrips, led lampen en folies achter de verwarming.
Reinier van der Berg, de bekende ‘weerman’, die
ook een rijke ervaring met reizen heeft, hield een
boeiende presentatie. Kortom, het waren 4 interessante en succesvolle dagen die niet alleen in de wijk
veel mensen op de been heeft gebracht maar ook in
de stad veel aandacht kreeg, mede door de banners
die we hadden aangebracht op het Bankaplein.
Ik ben zelf al een tijd bezig om mijn huis te verduurzamen, vertelde Greetje. Een nieuwe cv ketel was de
eerste stap en dat scheelde meteen een slok op een
borrel. Mijn energieverbruik ging fors omlaag. Ik heb
alle lampen inmiddels vervangen door ledlampen,
zonnepanelen genomen en een warmtepomp aangeschaft. Voorwaar een ‘waardig’ lid van de werkgroep
duurzaamheid!
Josephine de Vijlder

Helpt u mee!
Voedselbankaktie 2016
Vanaf 2011 is er vanuit de Vredeskapel een Voedselbankactie georganiseerd
in Archipel & Willemspark. Omdat in 2014 de Vredeskapel gesloten
werd,zijn we toch doorgegaan met de jaarlijkse Voedselbankactie. Het Klokhuis en het Schakelpunt waren bereid om ons te helpen, zodat wij
vanuit deze twee locaties de actie voort konden zetten.
Voorlichtingsmiddag
Omdat het dit jaar voor de vijfde keer is dat de actie in onze wijk gehouden wordt,
hebben we besloten de Voedselbank uit te nodigen om een voorlichtingsmiddag te
houden in het Het Klokhuis om helderheid en inzicht te geven in hun manier van
werken.

Op 18 oktober om 14.00 bent u van harte welkom op de
voorlichtingsmiddag in het Wijkcentrum Het Klokhuis,
Celebesstraat 4. Neemt u vooral buren en bekenden mee.
Voedselbankaktie
Onze voedselbankactie, loopt dit jaar van 31 oktober tot en met 2 november. Het
doel is om de succesvolle opbrengst van 2015 te overtreffen. Wij hopen iedereen
(bewoners, ondernemers, winkels) te kunnen enthousiasmeren om gul te doneren
in de vorm van lang houdbare etenswaren en huishoudelijke producten.

De actiedagen zijn 31 oktober, 1 november en 2 november.
Op deze dagen kunt u uw bijdrage brengen naar:
Het Klokhuis — Celebesstraat 4, van 9.00 tot 19.00 uur
Het Schakelpunt — Burgermeester Patijnlaan 1900, van 10.00 tot 12.00 uur
Welkom zijn: koffie, thee, rijst, pasta, suiker, gedroogd fruit en noten, conservenwaren, huisdierenvoedsel en producten, schoonmaakmiddelen en hygiënische
producten als w.c. papier, shampoo, tandpasta, waaspoeder etc. Diervoedingsproducten, voor poes en hond.
Aan het einde van de actie waar ook winkeliers van de wijk aan meedoen wordt
alles door de Voedselbank opgehaald en zorgt dat alles in goede handen komt!
Laten we dit eerste lustrum vieren met ruimhartige bijdragen.
Namens Marieke Alberts, Patricia Nelson en Anne Tieleman
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Oma’s bami is de beste

•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70
• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

‘Ik ben gastvrouw in het Klokhuis, zeker tijdens de Koempoelan die ik indertijd
heb gestart, Nu is het organisatorisch teveel werk en hebben jongelui het overgenomen.
Bovendien doe ik de bibliotheek in Het Klokhuis. Daarnaast ben ik een enthousiast
bridger en ga elke week naar de gym’.

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

Mag ik u even voorstellen aan Carmen Boersma,
91 jaar oud, weliswaar afhankelijk van een rollator voor de
boodschappen, maar verder een zeer zelfstandige wijkbewoonster van de Riouwstraat, nog steeds met een scherpe geest.

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

Geboren in Semarang en in 1946 naar Nederland gekomen.
Eerst het gymnasium bezocht en toen rechten gestudeerd in
Amsterdam. Carmen is juriste. Door haar huwelijk met Anton,
de komst van 3 meiden en 1 jongen, plus het lesgeven op een
hbo in juridische vakken en gemeenteraadslid, kun je zonder
meer stellen dat het leven van Carmen gevuld was tot het
randje. Maar omdat Anton toen hij nog leefde, dol was op Indisch eten, stonden er toch regelmatig zijn lievelingsgerechten
op tafel. Ook met volledige instemming van de kinderen, die al
heel vroeg allemaal Indisch konden koken. Carmen heeft ze dat
al vroeg geleerd.
‘Nee hoor, ik heb niet alleen Indisch gekookt en nog niet. Weet
je waarom? In elk Indisch gerecht zit Ketjap, heerlijk voor de

smaak maar ook erg zout. En zout was mijn ergste vijand, zeker
met de zwangerschappen. Maar toch kun je het niet missen’.
Om een goede en uitgebreide rijsttafel op tafel te brengen
moet je veel kruiden en andere Indische ingrëdienten in huis
hebben, anders moet je er niet aan beginnen, is de raad van
Carmen. En het kost best wel wat tijd, zeker een paar dagen.
‘Wanneer we traditioneel op een van de Kerstdagen bij mijn
dochter worden uitgenodigd voor zo’n rijsttafel, dan helpen
we met zijn allen mee, we verdelen de gerechten en iedereen
maakt wat. Mijn specialiteit is de pindasaus voor de Gado Gado
en de Rendang, een rundvlees gerecht waar je altijd riblappen
voor moet gebruiken, met ander rundvlees wordt het te droog’.
Een wijze les met een sappig resultaat.
Tussen haakjes: 1ste Kerstdag wanneer de hele familie bij Carmen eet, komen er geen Indische gerechten op tafel. Nee dan
excelleert als grootse blikvanger, de traditionele kalkoen voor
ongeveer 17 personen, ook een topgerecht van Oma.

Als echter familieleden gewoon bij Carmen langskomen, dan
weet ze zeker dat ze haar eigen recept van Bami moet klaarmaken, ‘Oma’s Bami’ noemen ze het. Een heel simpel recept
eigenlijk, maar met wat speciale kneepjes.
‘Koop altijd dunne mie zonder ei. En verwerk nooit ui in de
bami, want dan wordt het te nat, neem daarvoor in de plaats
prei’. Een heerlijke schotel die heel snel gemaakt kan worden!
Nog een tip voor andere schotels: wees matig met het gebruik
van Santen (kokosmelk) want dat maakt een gerecht erg vet.
Het ‘Oma’s Bami is de beste’ familie recept kunt u vinden op
onze buurtwebsite.
					
www.archipelwillemspark.nl

SvP

Madurodam presenteert
voorlopig kader uitbreiding
Nadat Madurodam vorig jaar had aangegeven te willen
uitbreiden heeft de gemeente Den Haag een aantal randvoorwaarden gesteld. Deze betroffen de kwaliteit, kwantiteit en
toegankelijkheid van het rondom Madurodam gelegen groen.
Wijkorganisaties en andere belanghebbenden (zoals de avn
en Bomenstichting) zouden betrokken moeten worden. Sinds
eind vorig jaar zijn een aantal sessies bij Madurodam geweest
waar ook de bewonersorganisatie van Archipel&Willemspark
aanwezig was. Recent heeft Madurodam haar voorlopige plan
gepresenteerd voor de uitbreiding. Tijdens een bijeenkomst
op 8 juli konden geïnteresseerden hiervan kennisnemen. Na de
zomer zal nog een tweede bijeenkomst worden gehouden.

archipelzonwering@gmail.com

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

Kofﬁehuis De Prinsevink
Koffiehuis
De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

Steeds voor u op
zoek naar bijzondere
lekkernijen!
Bankastraat 12, Den Haag
www.gransjean.nl
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Kader voor de toekomst
Het plan dat nu is voorgelegd (ze noemen het zelf ‘Kader voor
de toekomst’) omvat een uitbreiding aan voornamelijk de
‘achterkant’ van Madurodam (richting de Ver-Huëllweg). Daar
zullen enkele (deels verdiepte) paviljoens worden gebouwd
die worden voorzien van groene daken. In die paviljoens wil
Madurodam wisselende presentaties kunnen geven (zoals nu
al wordt gedaan over het EK Voetbal en het Hof van Holland).
De erfgrens van Madurodam schuift daarmee een stuk op en
al met al ‘krijgt’ het park er in het plan ca. 1.6 ha grondgebied
bij. Het nu grotendeels versteende voorplein wordt groener
aangekleed en de bussen zullen daar niet meer overheen rijden
of parkeren. Ook de randen langs de Haringkade en Teldersweg
worden groener ingericht. De opslagloodsen, werkplaatsen
en parkeerplekken aan de kant van de Haringkade worden
verplaatst naar de kant van de Teldersweg, waardoor de Haringkade vanaf de Ver-Huëllweg alleen een fietspad krijgt, en

geen toegangsweg meer. Verder komt er centraal in het park
een grote groene ‘parkstrook’ om het park op te delen in een
historisch en moderner gedeelte.
Kijk nog eens naar het kaartje
Op het kaartje zijn alle details terug te vinden. Ook beschikbaar
is de volledige presentatie die het ingenieursbureau Royal Haskoning dhv in opdracht van Madurodam heeft gegeven tijdens
de laatste bijeenkomst met wijkorganisaties en belanghebbenden. De bewonersorganisatie Archipel&Willemspark is blij dat
het oorspronkelijke voornemen om vrijwel het gehele achterliggende bos te benutten inmiddels flink is teruggebracht. Maar
we zijn nog niet geheel tevreden over het resultaat. Er zal goed
gekeken moeten worden naar de exacte invulling en uitwerking
en het gewenste ruimtebeslag van Madurodam. Wij zijn altijd
voorstander geweest van een ‘indichting’ in het park zelf, en beter gebruik van bijvoorbeeld het voorplein of de ruimte onder
het Teldersviaduct. Ook de toetsing aan de (groene) randvoorwaarden van de gemeente kan de plannen nog doen wijzigen.
Verder maken we ons bijvoorbeeld zorgen over de toekomstbestendigheid van het plan en of het onderhoud aan het groen
van Madurodam ook financieel geborgd kan worden.
Na de zomer zal er een tweede mogelijkheid zijn voor buurtbewoners om kennis te nemen van de plannen. De bewonersorganisatie zal ook in het vervolgtraject betrokken worden.
We zullen ons daar kritisch-constructief blijven opstellen.
Bekijk de gedetailleerde kaart van de plannen op de website
www.archipelwillemspark.nl

Open Podium Archipel
Muziek door en voor liefhebbers
zaterdag 8 oktober | 15.00 uur
Programma
• Robert Schumann’s Vier Märchenerzählungen
door Jaap van Apeldoorn klarinet, Gert Floor altviool,
Jan Timmer piano
• Erik Koen van Glabbeek speelt eigen composities
voor piano
• Tango’s van Astor Piazzolla door Lorenzo Cifola
piano & Daniele Cavallo gitaar
• Jazzgroep T5
Lokatie De Zalen
Riouwstraat 1 | entree € 5 | zaal open vanaf 14.30 uur

Geopendvan
vanmaandag
maandag t/m
Geopend
t/mvrijdag
vrijdag
van6.00-18.00
6.30-18.00 uur.
uur.
van
tel. 070 350 47 25
tel.070-350
47 25
www.prinsevink.nl (catering)
fax 070-350 47 25 (catering)

Chr. Th. JEHEE
Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

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

www.heerenvansteen.nl

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten
Sumatrastraat 30 2585 CS Den Haag
Telefoon 070 - 350 44 80 Telefax 070 - 352 08 06

HeerenvanSteen adv.indd 1

22-05-2014 12:19:53
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Architectecten die bouwden in Archipel&Willemspark
Foto 1 een foto van de situatie nu
Aangevuld met tuinhuis met uitbreiding in 1923 in
aanbouw (klein)

Verborgen juweel
in de Archipelbuurt

Voorlichtingsbijeenkomst ‘Allemaal Digitaal’

Tuinhuis van Dirk Roosenburg aan de Kerkhoflaan
Achter een muur aan de Kerkhoflaan
nr 11 bevindt zich een juweel uit de
kroon van de architectuur van het
begin van de 20e eeuw. De architect
Dirk Roosenburg (1887–1962) ontwierp
in 1918 bij het bestaande atelier van
de kunstschilder Arie Luyt een klein
huisje ontworpen voor de zus van
zijn vrouw Annie Luyt.
Het bestond uit één laag op een langgerekte

plattegrond en kreeg een overstekend schilddak. Aan
de kant van de Kerkhoflaan zijn daarvan alleen de
voordeur en twee kleine raampjes zichtbaar. Het huis
opent zich op de tuin (en toenmalige tennisbaan)
met een reeks ramen. De stijl zou kunnen worden
omschreven als ‘Frank Lloyd Wright stijl’. Het werk
van deze Amerikaanse architect kreeg in Nederland

door het bekende tijdschrift ‘Wendingen’ de nodige
aandacht. Dit huis werd later door Roosenburg
verworven en uitgebreid met een woongedeelte in
twee verdiepingen dat in stijl goed aansloot bij het
oorspronkelijke gebouw. Hij ging er zelf wonen.
Een architectonische ‘schat’
Voor velen blijft deze schat verborgen, maar wie
kennis maakt met dit huis en de vele uitbreidingen
ook voor het Atelier die de architect Hans van Beek
(Pro architecten) hiervoor maakte en de fraaie tuin
die op de plaats kwam van de oorspronkelijke tennisbaan, komt in een andere wereld. De beschouwer
zou kunnen denken dat Frank Lloyd Wright hier zelf
aanwezig is geweest. Het huis ademt de sfeer van het
werk van deze toonaangevende architect van de twintigste eeuw. Tegelijkertijd is de architectuur sober en
eenvoudig en dat geldt voor ook het interieur. Op een
steenworp afstand is nog ander werk van Roosenburg
te vinden zoals onder andere het klm gebouw aan
de Albert Plesmanweg en de Villa Windekind aan de

In Het Schakelpunt…

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER
PATIJNLAAN
1900

De stijl zou
kunnen worden
omschreven
als ‘Frank Lloyd
Wright stijl’

Nieuwe Parklaan. Een link met Berlage is te vinden
in het interieur van het huis en wel in de vorm van de
oranje-rood geglazuurde stenen van de schoorsteen.
Deze werden door Berlage afgekeurd voor het jachtslot St-Hubertus. Roosenburg maakte een tijd deel
uit van het bureau van Berlage en mocht deze stenen
in zijn huis aan de Kerkhoflaan gebruiken.
Hoewel in het kader van dit artikel nu één woonhuis centraal staat, gaat het in dit geval om een heel
bijzonder complex dat door de vele uitbreidingen uitgroeide tot een bijzonder geheel dat vanaf begin 1900
meer dan honderd jaar architectuur en bouwen omvat. Vermeldenswaard is dat architect Hans van Beek
ook samen met Sjoerd Schamhart verantwoordelijk
was voor een meer in het oog springend complex in
de Archipelbuurt, namelijk Couperusduin.
Wat betreft de Kerkhoflaan zouden we in de taal van
de expats van deze buurt met recht kunnen spreken
van een ‘Hidden gem’ ofwel een verborgen kleinood.
Bart Brouwer

Weet u nog niet wat internet voor u kan betekenen? Bent u 55+ en nieuwsgierig naar het gebruik
van de ‘tablet’? Kom dan dinsdag 25 oktober naar de
voorlichting in het Schakelpunt. Roep niet meteen
‘Dat is niets voor mij!’, maar laat u eens informeren
wat u zoal met een tablet kunt doen. U bent tot niets
verplicht. ‘Allemaal Digitaal’ is gestart om senioren
de kans te geven met een tablet te leren omgaan, zodat zij de digitale wereld en alle gemakken die daarbij
horen leren kennen.
U krijgt informatie over de cursus die speciaal is
afgestemd op senioren. U hoeft geen enkele computerervaring te hebben om aan een cursus deel te nemen.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst hoort u over de
cursuskosten, de aanschaf van een tablet en de kortingsmogelijkheden met de Ooievaarspas. U kunt al
een cursus volgen vanaf €5. U hoeft zich niet vooraf
aan te melden. De toegang is gratis.
De voorlichtingsbijeenkomst ‘Allemaal Digitaal’ vindt
plaats op dinsdag 25 oktober 2016 van 14.00 tot 15.00
uur in het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900.
Voor informatie over de bijeenkomst kunt u terecht
bij dhr. M. Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra,
t. 06 433 95 289.

Iets voor u? Creatieve middag
Welke mensen vinden het leuk om in de Ontmoetingsruimte van Het Schakelpunt 1x per maand
te komen schilderen, tekenen, mandela’s te kleuren
of kaarten te maken en zo hun liefhebberij weer op te
pakken. Er wordt géén les gegeven en ieder doet wat
hij zelf als hobby heeft en neemt ook zelf materiaal
mee. De kosten zijn €1 voor thee of koffie en ieder
ruimt zijn eigen materiaal weer op.

De start is

dinsdag
4 oktober
13.30–15.30 uur

De volgende keer zal zijn op dinsdag 1 november.
In oktober hangen er i.v.m. dierendag 4 oktober kleine
(amateur)schilderijtjes van dieren in Het Schakelpunt.

Werkgroep Budgetkring Lift je leven!
Een budgetkring is een werkgroep waarin
je gestimuleerd wordt bewust en zorgvuldig om te
gaan met je geld en met je leven. Het is een leefstijlprogramma met de unieke aanpak van ‘Gelukkig
met genoeg’. Een budgetkring bestaat uit ongeveer
8 personen, die regelmatig bij elkaar komen onder
begeleiding van getrainde vrijwilligers.
De budgetkring is voor iedereen, die meer greep wil
krijgen op zijn budget. Of dit nu wel of niet een probleem is, doet er eigenlijk niet toe. Als u vindt dat het

geld alsmaar door de vingers glipt of als u een leuker
leven wilt met een smallere beurs, dan is een budgetkring misschien iets voor u. De budgetkring is niet geschikt voor mensen, die geldproblemen hebben door
een verslaving of een psychiatrische problematiek.
Op dinsdag 18 oktober a.s. van 14.00 tot 15.00 uur,
organiseert St. Zebra een voorlichtingsbijeenkomst
over de Budgetkring in het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900. Deelname is kosteloos. Aanmelden voor de
bijeenkomst kan bij dhr. M. Wenzel, t. 06 433 95 289.

Ja, Bingo!
Dinsdag 11 oktober, 8 november en 6 december
is er tussen 13.00-16.00 uur Bingo in Het Schakelpunt,
Burgermeester Patijnlaan 1900.
Kosten één boekje met 3 rondes is €5 inclusief
drankje en hapje. Extra boekjes zijn €3.

Cadeaus voor vrijwilligers & mantelzorgers
De belangeloze inzet van vrijwilligers en

Nieuwsbrief
A&W
Altijd op
de hoogte
Word abonnee op de digitale nieuwsbrief
van Archipel&Willemspark.
Typ het webadres www.archipelwillemspark.nl
in en klik links bovenin op de enveloppe.
Zo simpel is het!
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De kerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat
vormt samen met het Willibrordushuis in de Oude Molstraat en de Broeders van St. Jan een spiritueel centrum
in het hart van Den Haag. De kerk staat aan de rand van
onze wijk en Archipel&Willemspark behoort tot deze
parochie. Elke zondag zijn er drie Eucharistie-vieringen
om 09.00, 10.15 uur (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur
(gezinsviering). Voor overige vieringen en activiteiten
in de week zie www.stjacobus.nl

mantelzorgers is bijzonder vindt gemeente Den Haag.
Zij doen belangrijk werk en dat verdient een waardering. Als dank voor hun inzet mogen alle Haagse
vrijwilligers en mantelzorgers óók in 2016 een cadeau
uitkiezen in de webwinkels die de gemeente speciaal
voor hen heeft geopend.
Via deze webwinkels kunnen mantelzorgers en
vrijwilligers met hun webwinkel-tegoed een voor hen
persoonlijk passende vorm van waardering kiezen.
Het tegoed kan aan meerdere cadeaus worden besteed.

De webwinkel, is gevuld met een enorme keuze aan
cadeaus. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een dagje
naar Madurodam, of voor een voucher van Rituals,
Dille & Kamille of Oil & Vinegar. Je kunt er ook voor
kiezen om naar de bioscoop te gaan of te gaan zwemmen in een van de Haagse zwembaden.
Zij hebben ’t verdiend! En kunnen zich registreren en
een cadeau uitzoeken op één van de websites.
www.denhaagmantelzorg.nl/webwinkel
www.denhaagdoet.nl/webwinkel

Bewegen op de stoel Gymnastiek 55+
Op de dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur kunt u

komen ‘Bewegen op de stoel’. Onder leiding van mevr.
P. van der Linden, worden er oefeningen aangeboden.
De oefeningen worden ondersteund door muziek.

De kosten bedragen €6 per maand.
Met een Ooievaarspas betaalt men €3 per maand.
Voor informatie kunt u terecht bij dhr. M. Wenzel,
ouderenconsulent St. Zebra, t. 06 433 95 289.

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

Activiteiten voor ouderen
woensdag 26 oktober
Geloofs- en ontmoetingsdag voor ouderen

Deze dag wordt gehouden in de Emmauskerk aan de Leyweg. De dag duurt
van 9.30 uur tot 16.00 uur. Er is een eucharistieviering, een Marialof en een
ontspannend programma. U kunt thuis worden opgehaald en teruggebracht.
Iedereen kan hieraan meedoen. Voor informatie en opgave: Lore Olgers,
t. 324 41 18 of Astrid Cohen, t. 785 16 51.

Start Kindercatechese
Op zondag 18 september begint weer ons uitgebreide catecheseprogramma
voor de kinderen. De kinderen worden verdeeld in vijf verschillende leeftijdsgroepen, gebaseerd op de groepen van de basisschool. Tieners hebben hun
eigen groep. Ook voorbereiding op de Eerste H. Communie en het H. Vormsel.
Elke 1e en 3e zondag van de maand van 10.15 – 11.45 uur in de pastorie, Willemstraat 60.

Orgelconcerten ‘Max Reger herdenking’
Vrijdag 11 november Orgelconcert door Jos Laus

Jos Laus is organist van de St. Jacobuskerk. Aanvang 20.15 uur. Gratis toegang.

		
		

www.stjacobus.nl

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

Happy-hour
in Het Schakelpunt

pt
28 okt

30 se

v

25 no

Iedere 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.

Welkom en tot ziens, De barvrouwen/barmannen van Het Schakelpunt
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programma het klokhuis

expositie

Monique
Richmond

www.archipelwillemspark.nl

Vitaal 55+
Maandag 17 oktober wordt er in ‘De Hel-

denhoek’ een middagprogramma (vanaf 12.15 uur)
aangeboden, waarbij bewegen en een gezonde leefstijl
centraal staan. Er worden workshops ‘Bewegen 55+’
gegeven en er vinden o.m. presentaties plaats over
‘Meer regie’ en ‘Pijlers voor positieve gezondheid’.
Deelname is gratis. Het programma is verkrijgbaar
bij De Heldenhoek, Elandstaat 88, t. 070 205 22 79.

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.nl
f. www.facebook.com/klokhuis.denhaag
Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur,
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht,
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Bestuur Stichting Het Klokhuis

Tot 6 november kunt u nog het
zeer gevarieerde werk van Monique
Richmond bewonderen (voor foto’s
zie archipelwillemspark.nl).
Of op 11 september even langs komen
om haar zelf te ontmoeten en een
slokje te drinken en misschien een
schilderij mee naar huis te nemen!
Monique is, behalve kunstenares een
zeer veelzijdig mens: ze is Tolk Nederlandse Gebarentaal en geeft ook
zowel klassieke- als ontspanningsmassages en is een verwoed klusser.

En onze volgende kunstenares
introduceert zichzelf …
Mijn naam is Liesbeth de Beyl.
Ik zal exposeren in het Klokhuis van
november 2016 tot in januari 2017.
Sinds 1995 ben ik woonachtig in Den Haag en volg ik daar met veel plezier tekenlessen bij gekwalificeerde docenten. Ik ben begonnen met (kleur) potlood
en ik werk al weer geruime tijd voornamelijk met pastelkrijt. Deze toepassing
wordt ook wel de droge schilderstechniek genoemd omdat het mogelijk is
kleuren door elkaar heen te werken en zo te mengen.
Ik werk uitsluitend figuratief. Mijn interesses zijn divers. Ik ben al jaren
gefascineerd door zee/strand/lucht. Verder komen in mijn werk kinderen
voor, bloemen en muziekinstrumenten. De laatste tijd heb ik belangstelling
gekregen voor oude gebouwen. Kortom, zeer uiteenlopend.
Over het algemeen gebruik ik het hele kleurenpalet maar soms is het ook een
uitdaging om voor een werk een enkele kleur of twee kleuren te gebruiken.
Het werk dat op de expositie hangt, is gemaakt tijdens de lessen.

koffie & thee
in de ontmoetingsruimte

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

maandag
Gym voor ouderen 55+

09.30 uur Er zijn 3 lessen, mbvo.

Spreekuur Ouderenwerk Zebra
10.00 tot 12.00 uur — op afspraak

Pannenkoeken eten
12.00 tot 13.00 uur

Tafeltennis

13.30 tot 15.00 uur

Meditatiegroep
20.00 uur

dinsdag
Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark
09.00 uur

Trombosedienst + Bronovo prikpost
10.00 tot 11.00 uur

Portrettekenen gevorderden
13.30 uur

Maaltijd voor 50+

17.30 uur 3-gangenmaaltijd. Kosten €6.
Aanmelden voor maandag 12.00 uur.

Juridisch spreekuur

19.00 uur Laatste dinsdag van de maand
— 0p afspraak

Bouwkundig spreekuur

19.00 uur — 3e dinsdag v.d. maand, 0p afspraak

woensdag
Yoga

09.00 uur Engelstalig

Servicepunt Sociaal

Maaltijden in het Klokhuis
en het Schakelpunt
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 € 6,00.
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.

Hulp bij aanvraag wmo-voorzieningen
13.00 tot 15.30 uur

Oogvereniging

09.00 tot 16.00 uur 1e woensdag van de maand

Indische Koempoelan

13.00 tot 16.00 uur 2e woensdag van de maand
Kaarten bij de administratie

Sodurado

16.15 uur 5–15 jaar

Trimmen
19.00 uur

Alexander Techniek
— 0p afspraak

De heer Ruud Klein
voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

donderdag
Servicepunt Sociaal

Mevrouw Liesbeth de Bles
bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m

Gratis Maaltijdbon

De heer Willem Oostdam
penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl

Voor een maaltijd, t.w.v. € 6.
Geldig in het Schakelpunt of het Klokhuis voor mensen die
daar nog niet eerder aan hebben deelgenomen.

De heer Wijnand Punt
bestuurslid
wpunt40@live.nl
Stichting Ouderenwerk AWZ/K
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96

dagelijks

Hulp bij aanvraag wmo-voorzieningen
09.30 tot 12.00 uur

Spreekuur computers

in de ochtend aanmelden bij kantoor

Alexander Techniek
— 0p afspraak

vrijdag
Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark

e e n t e ru gbl i k

Ouderenconsulent Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 – 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 – 10 uur, t 352 04 16
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinator
w Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis-van Harten, t 350 34 94

09.00 uur

Yoga

09.30 tot 10.45 uur

Koersbal 50+

10.00 uur Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek

10.00 tot 11.30 uur 1e verdieping

zaterdag
Sodurado

13.30 uur 5–10 jaar

zondag
Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking
met het Bronovo Ziekenhuis, iedere dinsdag
bloed af in het Klokhuis. U kunt terecht tussen
10.00 en 11.00 uur.
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www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

telefoon 070 350 35 11

