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Much of the material in this community news-
paper can be found in English on the interna-
tional section of the community website: 

www.archipelwillemspark.nl
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De Bewonersorganisatie Achipel&Willemspark schreef een ijzersterke brief, 
waarin het voorstel punt voor punt werd geanalyseerd en te licht bevonden. 
Het was duidelijk: de Hagenaren willen hun mooie bosjes en parken in de stad 
niet kwijt. Geschrokken trok Revis het plan terug. Het was geschreven door een 
reclamebureau en dat bleek weinig verstand van natuur of van bewonersbelangen 
te hebben. ‘Geen draagvlak’, constateerde Revis, en ‘ik wil serieus met de stad in 
gesprek blijven over de toekomst van het groengebied’.  

Madurodam en het plan
Uitbreiding Madurodam maakte deel uit van het plan en van het protest. Ma-
durodam zette hoog in, men wilde oorspronkelijk 4,5 ha bos kappen, en bracht 
dat onder druk terug tot 0,6 ha. Er werd onderhandeld met organisaties en 
wijken. De gemeente stelde in januari 2017 een Denktank Scheveningse Bosjes 
in met 12 leden. Derk Hazekamp, lid van de werkgroep openbare ruimte in de 
Archipel&Willemspark, is een van de leden. De groep schakelt deskundigen in, 
bekijkt de 3200 zienswijzen en overhandigde half september haar visie aan de 
wethouder. Uitgangspunt voor de 12 leden: ‘zoveel mogelijk behoud van bestaand 
groen en duurzaam onderhoud van dit waardevolle, rustige natuurgebied midden 
in de stad.’ Maar de gemeente heeft dat advies niet afgewacht. 
 
Op 7 juni werd het plan goedgekeurd, vlak voor de vakantie. Drie wijkorganisaties 
hebben op 5 juni een convenant ondertekend, waaronder Archipel-Willemspark. 
Daarin worden garanties vastgelegd dat het bij deze uitbreiding zal blijven. ‘Uit-
breiding van het attractiepark tast onvermijdelijk de ‘Stedelijke Groene Hoofd-
structuur’ aan’, geeft ook het college toe. Het wijkt daarmee af van het raadsbe-
sluit ‘Agenda Groen voor de Stad’ van 15 december 2016. Groen Links: ‘Afgesproken 
was dat de uitbreiding niet ten koste zou gaan van openbaar groen, maar dat 
gebeurt nu toch.’ Natuurorganisatie avn : ‘Dit deel van Den Haag ligt midden 
in de duinenrij en de grote groengebieden dienen als verbinding tussen Oost- en 
Westduinen. Juist het stuk achter Madurodam is van belang voor de ecologische 
verbindingen.’ Ondanks groencompensatie blijft de organisatie het verlies van een 
stuk uniek duinlandschap sterk betreuren. 

De Scheveningseweg
Het kappen van bomen aan de Scheveningseweg is een ander pijnpunt. De meningen  
over de noodzaak zijn verdeeld. De brede en zwaardere nieuwe tram zou ook hier 
moeten gaan rijden. Volgens htm is zelfs met de huidige tram rijden al niet meer 
verantwoord vanwege de slechte staat van de rails. Maar de bomen worden vooral 
gekapt omdat het spoor breder moet worden en dichter naar het fietspad komt. 
Dus zeggen critici: handhaaf de smalle tram, versterk het spoor en laat in de druk-
ke zomermaanden meer trams rijden. Nieuwe smalle trams komen er ook voor lijn 
6, 12 en 17, vanwege te smalle straten, dus waarom niet voor de Scheveningseweg?

 Madurodam en de Scheveningseweg

Verlies van natuur  
en cultureel erfgoed
Het plan van de gemeente voor een ‘Internationaal Park’ dat de Schevening-
se Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark ingrijpend zou veranderen 
werd in januari 2016 tegengehouden. Een grote protestdemonstratie, ruim 
3200 brieven aan wethouder Boudewijn Revis (VVD) en duidelijke stand-
punten van natuurorganisaties, wijkcomités en buurtbewoners: het Inter-
nationale Park met pretparkachtige trekken, veel asfalt en vernietiging van 
waardevolle natuur moest er niet komen. 

Leest u dit artikel verder op pagina 2

Dit jaar is het voor het eerst dat zich een 
trage kleurbeweging van vaste planten 
over het Bankaplein voltrekt en dat gaat 
in de loop der tijd nog toenemen.

De bloemenpracht is het resultaat van een 
burgerinitiatief om, in samenwerking met 
de gemeente, tot een duurzamere beplanting 
van het plein te komen. In een tijd waarin 
bijen en vlinders het moeilijk hebben is het 
belangrijk dat er voldoende drachtplanten 
zijn en bij de huidige tuintegel-trend wordt 
dat een steeds groter probleem.

Tuintegels hebben, zoals iedereen zo lang-
zamerhand wel weet, een funeste invloed 
op de waterhuishouding en de gemiddelde 
temperatuur in grote steden. Verbazingwek-
kend is het daarom dat allerlei tuinbladen 
en hoveniers hebben bijgedragen aan het 
verspreiden van deze trend. Zo langzamer-
hand begint men daar gelukkig van terug 
te komen en zijn er zelfs hoveniers die 
weigeren tuinen te betegelen. Wellicht kan 
het plein onze wijkbewoners inspireren om 
iets levendigs met hun tuin te doen in plaats 
van verharding door middel van tegels of 
bakstenen…

Dat laatste heeft ook te maken met hernieuw-
de kennis op het gebied van onderhoudsarme 
beplanting. En laat dat nu ook nog een prach-
tig, wisselend plaatje opleveren!

De eerste twee jaar moet er nog wel wat 
gewied worden maar daarna heeft de 
begroeiïng zich aaneen gesloten en zijn de 
planten zo diep geworteld dat bewatering 
ook nauwelijks meer nodig is en men slechts 
hoeft te genieten van het gezoem en geflad-
der van een bij-vriendelijke beplanting met 
prachtige namen als: Verbena, Persicaria, 
Monarda, Kalimeris, Echinacea; te veel om 
op te noemen. Vooral In het eerste jaar is 
hulp hard nodig en graag plaats ik een op-
roep onder dit stukje om te ‘buurt-tuinieren’

Iedere eerste zondag van de maanden 
oktober november om 14.00 uur wordt er 
gewied en wie het leuk vindt is van harte 
welkom.

Marjolijn Bos

Slow Motion 
op het Bankaplein
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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

wijkberaadsvergadering
donderdag 16 november 2017
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 7 november 2017
Sluiting advertenties: 10 november 2017
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, Engelien Scholtes, Marjan Teesing 
correcties Eva Drijver

bijdrage architectuur
Bart Brouwer

vormgeving 
Wilmar Grossouw 
deontwerpvloot.nl

websiteredactie
Floris Hulshof, Patti Calabro, Cristo Padmos, 
Deniz Pelsman, Maud Siegmund,  
Josephine de Vijlder

nieuws voor de website 
website@archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

Algemene adressen

Houd A&W schoon en prettig!

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

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

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

Geheugentraining – Spelletjes
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

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

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

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

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

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

Clubhuis en Speelpark De Cantaloup 
Zoekt u oefen-, vergader- of hobbyruimte  
in de buurt voor door de week overdag of  
’s avonds? Clubhuis Cantaloup is te huur!
clubhuis.cantaloup@gmail.com
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag 

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

Malou Polak    t. 070 350 61 16
Dido Graswinckel t. 06 295 640 60
Sophie Vlaar  t. 070 362 82 70
Julia Farwerck t. 06 308 474 14

Godert de Zoeten t. 06 335 612 95
Wessel Muller t. 06 311 969 80 
Nurettin Ponsen t. 06 812 472 85 
Marion Lohle t. 06 254 953 12

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

Papier donderdag 
12 oktober, 9 november, 7 december

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

Klachten stadsbeheer

bel 14 070

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

De twintig jonge nieuwe Archipellers uit onder 
meer Syrië en Eritrea wonen al weer bijna een 
jaar in de Sumatrastraat. Met vallen en opstaan 
maken ze zich de Nederlandse taal en cultuur ei-
gen en vinden ze hun weg in de maatschappij. De 
bibliotheek is goed gevuld. Er zijn nog behoeftes, 
zoals aan sociale contacten, en aan technische 
vaardigheden.

Om die reden is in het pand sinds kort een kleine 
werkplaats ingericht voor elektronische en mechani-
sche reparaties. Het gereedschap is er al. De leiding 
is nu op zoek naar vrijwilligers die de bewoners 
eenvoudige techniek kan bijbrengen en anderen die 
kapotte spullen hebben waar de reparateurs in spe 
hun tanden op kunnen stukbijten. Fietsreparaties 
worden een speerpunt.

Kun je het een of het ander bijdragen, laat dat dan 
weten aan René Tondo (r.tondo@migrascoop.nl, 06 
12 26 95 71) of Agnes Sallay (a.sallay@migrascoop.nl, 
06 57 17 19 12) of loop tijdens kantooruren binnen bij 
Sumatrastraat 215a. 

In de juni krant heeft de redactie alle mogelijkheden uitgeprobeerd om 
met de fiets vanuit de Bankastraat de Laan Copes op te komen. Er staat een bord, 
maar wáár moet je voorsorteren als je de Burg.Patijnlaan hebt overgestoken en het 
rechtsafslaand verkeer van de Burg.Patijnlaan het Nassauplein op wil rijden… 
De vogelvrije fietser verzint wel wat anders om niet in de wielen gereden te worden. 
Het bord biedt een theoretische route, maar de praktijk blijkt weerbarstig te zijn.
En de fietser gaat zijn weg.

donderdag 12 oktober Lunchconcert 
Heleen Kuiper, viool en Henk Mak van Dijk, piano 
Werken van Röntgen en Maier. 12.45 – 13.15 uur,  
toegang gratis. 

zondag 29 oktober Hodiernal Quartet  
Koffieconcert | Belemir Baran, viool, Orestis Wille-
men, gitaren, Ege Atalay, cello en Cody Takás,  
contrabas. Werken van David Azaglo, Paolo Griffin, 
Lise Morrison, Terry Riley en John Steinmetz.  
12.00 – 13.00 uur, toegang €8,50

donderdag 9 november Pianoduo Beth & Flo 
Lunchconcert | Elsbet Remijn en Claudette Verhulst, 
piano. Werken van Ravel, Bernstein en Prokofiev. 
12.45 – 13.15 uur, toegang gratis.

zondag 12 november Open Podiumconcert  
Voor amateurmusici | aanvang 14.30 uur, zaal open 
om 14.00 uur, toegang €4, deelname gratis.

zondag 19 november Jochem Le Cointre
Piano koffieconcert | Werken van Scarlatti, Haydn, 
Liszt, Yedidia en Le Cointre, 12.00–13.00 uur, €8,50 

donderdag 7 december Istmo String Quartet 
Lunchconcert. Xaquin Carro Cribeiro, viool, Belén 
Pérez Carreras, viool, Marina Cuesta Garcia, altviool 
en Laura Roura i Foixà, cello. Werken van Beethoven 
en Mozart. 12.45 – 13.15 uur, toegang gratis.

Podium Vocale  
Laan van Meerdervoort 32  |  2517 al  |  t. 070 345 14 23

De Engelse kerk St John and St Philip houdt op 30 september  
een rommelmarkt in de hal van de kerk.  

De opbrengst is voor het orgelfonds en het koor.   
 

Ons orgel is een typisch Engels Barok orgel, uniek voor Nederland 
en gebouwd in 1987 door het gespecialiseerde bedrijf Martin Goetze 

and Dominic Gwynne van Workshop, uk en is een kopie van een 18de 
eeuws Londens orgel, gebouwd door Richard Bridge uit 1732. Het 
koor zingt regelmatig samen met andere kerkkoren in Nederland. 

De rommelmarkt is van 12.00 tot 14.00 uur en heeft stalletjes  
met huishoudelijke artikelen, kunst en kitsch, speelgoed, kleding, 

sieraden, muziek boeken enz. Er is ook koffie, thee en frisdrank.

Heeft u nog spulletjes over, welke u niet meer gebruikt  
of wilt u iets geven voor deze rommelmarkt?

Neemt u dan contact op met Colin Burnham, 06 832 45 480

Sumatrastraat 215a
Reparateurs en  
reparaties gevraagd 

Podium Vocale 
najaar 2017

Visie ‘Denktank Scheveningse 
Bosjes’ aangeboden

Voedselbankaktie 2017 
6 t/m 8 november

30 sept Rommelmarkt  
— Engelse Kerk

Op 18 september j.l heeft de Denktank Scheve-
ningse Bosjes zijn visie aangeboden aan wethou-
der Boudewijn Revis. De centrale vraag binnen 
de opdracht van de Denktank was: ‘Hoe kunnen 
we het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes 
(inclusief Waterpartij) met behoud van eigen 
karakter aantrekkelijk houden, aantrekkelijker 
maken en beter verbinden voor alle Hagenaars en 
bezoekers?’

De twaalf leden van de Denktank hebben in 2017 
zestien bijeenkomsten gehouden waarin de zij zich 

hebben verdiept in thematische kwesties en kansen.  
Er zijn veldbezoeken gehouden en op 19 juni is aan 
belangstellenden een presentatie gegeven van over-
wegingen, afwegingen en eerste contouren van de 
visie. Tussentijds is via vele bezoeken, gesprekken, 
een website en social media gecommuniceerd met de 
stad wat een breed scala aan input, feiten, kennis en 
meningen opleverde. 

Helaas is ook sprake geweest van het doorkruisen 
van afspraken. Zo overlapte een besluit over uitbrei-
ding van Madurodam het fysieke werkgebied van de 

Buurt in beweging

www.denktankscheveningsebosjes.nl

www.podiumvocale.nl

update ‘denktank scheveningse bosjes’

Bord voor je kop…

 — advertentie —

Denktank. Net zoals er besluiten genomen werden 
over wegen in het gebied waar de Denktank niet bij 
betrokken werd. 
Het accent van de visie ligt op achttien actiepunten, 
uitgezet in de tijd. Een aantal actiepunten kan bij wij-
ze van spreken per direct worden opgepakt, andere 
actiepunten vragen om nadere uitwerking en enkele 
actiepunten zullen meer tijd vragen om te kunnen 
worden gerealiseerd. De visie is te downloaden op de 
website van de Denktank.

Hierbij wil ik, wijkagent Marianne Hoogerbrugge, 
jullie laten weten dat ik na 11 jaar afscheid neem als 
wijkagent van de Archipelbuurt en Willemspark. Ik 
heb met ontzettend veel plezier in de wijk Archipel-
buurt en Willemspark gewerkt en kijk terug op vele 
mooie jaren. Jullie mogen trots zijn op deze prachtige 
wijk en ook op jullie geweldige bewonersorganisatie.

Met ingang van 9 september a.s. word ik wijkagent 
van het Hofkwartier en Buurtschap 2005. Wijkagent 
Bianca Vollering zal de plek van mij overnemen en zal 
samen met Marco Scherpenisse werkzaam zijn in de 
Archipelbuurt en Willemspark.

Ik wil jullie bedanken voor de  
fijne samenwerking en wens  
iedereen het beste.

Hartelijke groet,
Marianne Hoogerbrugge

Voor de zesde keer wordt er weer een voedselbankaktie  
georganiseerd. De actie loopt van maandag 6 november  

tot en met woensdag 8 november.

Uw bijdrage kunt u brengen naar onderstaande punten:
Het Klokhuis  Celebesstraat 4 — 09.00 tot 19.00 uur

     Het Schakelpunt  Burg. Patijnlaan 1900 — 10.00 tot 12.00 uur

Welkom zijn houdbare producten zoals b.v. koffie, thee, rijst, pasta, 
suiker, vlees, vis, soepen, groenten en fruit in blikken of potten; 
diervoedingsproducten voor huisdieren; verzorgingsproducten,  

b.v. tandpasta, zeep, zeeppoeder, shampoo etc.

Ook dit jaar hopen we weer veel producten te mogen ontvangen  
van buurtbewoners en winkeliers. Aan het einde van de week  

wordt alles opgehaald door de voedselbank en die zorgt dat het  
in goede handen komt.

Noteert u alvast de data in uw agenda! 6 t/m 8 november

— Marieke Alberts, Winnie Schreiner, Marianne Aber, Anne Tieleman

vervolg van pag 1: Madurodam en de Scheveningseweg

Anderen pleiten voor verplaatsing, niet naar de boskant maar naar de weg. Voor de 
(andere) Denktank staat behoud van zoveel mogelijk (oude) bomen centraal. Ook 
zien zij liever de zieke kastanjes in een keer gekapt .

Over de zware brede trams zijn wel wat twijfels gerezen, zeker op kwetsbare plek-
ken. Den Haag Centraal publiceerde een artikel op 31 augustus: ’Overlast door 
zware trams onvermijdelijk’, daarbij doelend op schade rond en aan de Grote Kerk. 
Ook bij het oude stadhuis kunnen verzakkingen optreden. Het artikel is gebaseerd 
op het onderzoeksrapport naar de effecten van trillingen en geluid door ingeni-
eursbureau dgmr. De Archipel&Willemspark nieuwsbrief publiceerde een nood-
kreet van wijkorganisatie Statenkwartier over de overlast door de nieuwe trams.

Voor de Scheveningseweg betekent vervanging van het spoor het kappen van 51 
oude bomen. Dat komt dan bij de kap van 69 zieke kastanjes aan de andere kant 
van de rails. Een verarming van een mooie historische weg.

LvdBwww.archipelwillemspark.nl



september 2017  archipel & willemspark   5

APOTHEEK 
NAUTA

•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70

• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

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

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

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

archipelzonwering@gmail.com

Chr. Th. JEHEE

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren

Vensterbanken - Grafmonumenten

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

Bankastraat 12, Den Haag
www.gransjean.nl

Steeds voor u op 
zoek naar bijzondere 

 lekkernijen!

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

Een gezellig koffiehuis met terras
waar Frank en Maryam van der Valk

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

U heeft bij ons een ruime keuze 
uit diverse belegde broodjes,

uitsmijters, soepen, etc.

Geopend van maandag t/m vrijdag 
van 6.00-18.00 uur.

tel.070-350 47 25 
fax 070-350 47 25 (catering)

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

Een gezelig koffiehuis met terras 
waar Frank en Maryam van der Valk u 
gastvrij ontvangen en laten genieten 

van diverse specialiteiten.

U heeft bij ons een ruime keuze  
uit diverse belegde broodjes, uitsmij-

ters, soepen etc.

Geopend van maandag t/m vrijdag 
van 6.30-18.00 uur. 
tel. 070 350 47 25

www.prinsevink.nl (catering)

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

Wilt u ook tot de winnaars behoren? 
Onze makelaars hebben dit scorend vermogen!

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

BIJ VERKOOP 
SCOORT ONS 
KANTOOR 
GEMIDDELD 
DE KORTSTE 
VERKOOP-
TIJD EN DE 
HOOGSTE 
VERKOOP-
PRIJS IN 
UW WIJK

WILT U 
PROFES-
SIONELE 

BEGELEIDING 
EN WINNEN 

VAN UW 
CONCUR-

RENTEN IN 
DE AANKOOP 

VAN UW 
WONING? 

kwam uit Brabant naar Den Haag voor de liefde maar ik zou 
voor geen goud meer teruggaan, zo verknocht ben ik geraakt 
aan de buurt en aan mijn huis in de Frederikstraat. Hier 

stond vroeger een landmachtkazerne. Toen ik hoorde dat die gesloopt 
werd en er appartementen kwamen heb ik me direct ingeschreven.”

Ik had onverwacht een baan als secretaresse gekregen bij personeels-
zaken in de Tweede Kamer. Mijn man wist van niets! Voor mij was 
het handig om zo dicht bij het Binnenhof te wonen. Die baan heb ik 
fulltime en met heel veel plezier 27 jaar gedaan. Van Tiel was mijn eerste 
Kamervoorzitter en ik eindigde bij Jeltje van Nieuwenhoven. In die tijd 
hadden de 150 Kamerleden 69 man personeel. Dat zijn er nu 1000. Ja, ik 
vind dat er veel is veranderd in de politiek. Vroeger was de kamer een 
afspiegeling van de bevolking, nu zijn het volgens mij vaak mensen met 
uitgekiende carrières, en maar weinig idealisten.”

Wijkbus
“Voor mijn officiële pensioen ben ik gestopt. Dat kwam toevallig goed 
uit. Op een dag stond mijn man met de auto achter de wijkbus en zei 
tegen me: ‘Jij kan zo goed rijden, is dat niks voor jou, rijden met die 
bus?’ Nu doe ik het al 22 jaar en heb nog nooit een aanrijding gehad. Ik 
vind het zalig: je doet er sociaal werk mee, zeker sinds de dagopvang is 
gesloten. Ik breng de mensen overal naar toe, naar de dokter, de fysio, ga 
boodschappen met ze doen en laat ze zelfs een terrasje pakken. Mensen 
die naar de dokter of het ziekenhuis moeten hebben voorrang, de rest 
moet dan maar even wachten. Sommige mensen zien er tegenop om 
zich aan te melden, maar als ze het eenmaal gedaan hebben zijn ze blij. 
De bus biedt praktische hulp maar haalt ook mensen uit een isolement. 
Zo komen ze nog eens ergens.”

Nieuwe chauffeurs en gebruikers welkom!
 “Voor de buurt was het wel even wennen, een vrouw op de bus. Fysiek is 
het niet zwaar. Rolstoelen kunnen niet mee en er zit een lift in. Rollators 
kunnen wel mee. Een abonnement voor de wijkbus kost € 20,– voor drie 
maanden, mensen met een Ooievaarspas betalen € 10,–. Nieuwe abon-
nees zijn van harte welkom en ook nieuwe chauffeurs kunnen we goed 
gebruiken. Nu zijn het er zeven maar tien zou mooi zijn.”

LvL

Sinds 8 juli jl. prijkt ‘Zachter’ als 13e muurgedicht 
van de Stichting ArchipelpoëZie op de zijgevel van het 
huis van Pieter Hasekamp, Katja Mur en hun zoon Luc 
in de Kerkstraat. 

Drukbezocht
Bij de drukbezochte onthulling vertelden ze dat ze het 
gedicht vonden in een bundel in de boekenkast van 
Pieters ouders en “ik wist meteen”, zei Pieter, “dat is 
het. Het gaat over het strand, de zee, een boom, vogels, 
meeuwen. Het gedicht gaat met de titel en de oproep om 
meer te luisteren een beetje in tegen de tijdgeest, en dat 
leek me wel gewenst”.

Maaike Meijer, auteur van de biografie van Vasalis uit 
2011, lichtte daarna leven en werk van deze in 1998 over-
leden dichteres, nader toe en stond met name ook stil  
bij de betekenis van de zee in Vasalis’ werk.
Voor de onthulling zelf had Jan Hein Schouw van de 
Stichting gezorgd voor een zeer fraaie ‘verpakking’ van 
de tekst achter groen gaas en groene buizen die eindig-
den in perfecte cirkels en groene vogeltjes (zie foto). 
Het gedicht bleek uitgevoerd in de letter Lava (zie zetsel 
hiernaast), ontworpen door de van oorsprong Tsjechi-
sche Peter Bil'ak en was een keuze van de ontwerper van 
de Stichting, Wilmar Grossouw. 

Een verrassing was Janne Schra, die tot besluit van de bij-
eenkomst ‘Zachter’ zong met de verschillende keren als 
refrein herhaalde regels ‘Vogels, die zingen een voor een, 
niet tegelijk, en luistrend naar elkaar.’ Pieter, Katja en 
Luc zullen er met instemming naar geluisterd hebben.

www.wijkbusstapin.nl

onbetaald & onbetaalbaar 

Het strand is  
wel mijn vaderland

‘Het strand is wel mijn vaderland’ is de eerste regel  
van het gedicht ‘Zachter’ van Vasalis uit de bundel  

Vergezichten en gezichten (1954). En die zin staat er 
niet toevallig: Vasalis werd geboren in Scheveningen, 

dicht bij het strand, de zee en de golven die in veel  
van haar gedichten voorkomen.

 — advertentie —

Riky Krul, veel mensen kennen haar al. Ze was  
de eerste vrouw die als vrijwilliger bij de Wijkbus 
Stap-In kwam werken en vertelt er graag over.

www.archipelpoezie.nl Dymph v.d. Laan
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b e r i c h t e n  v a n  d e  g r o e n e  b u u r t

Op een aantal plekken worden de Europese 
normen flink overschreden en de maatregelen daarte-
gen zijn tot nu toe marginaal. Vervuilend autoverkeer 
krijgt ruim baan en nieuwe ondergrondse parkeerga-
rages stimuleren het vervoer per auto naar de binnen-
stad en naar Scheveningen, terwijl parkeerruimtes 
buiten de stad met direct ov ontbreken (p&r’s). De 
fietspaden zijn gevaarlijk smal. De huidige situatie 
betekent gevaar voor de gezondheid, waarbij vooral 
fietsers en kinderen het zwaar te verduren hebben. 

13 maanden korter leven
Betrouwbare cijfers gaan uit van gemiddelde kortere 
levensduur van 13 maanden en van een groot aantal 
slachtoffers met long- en hartklachten. Het gaat dan 
vooral om de effecten van stikstofdioxide, waarbij de 
eu-norm van 40ug/m3 flink wordt overschreden, en 
om het gevaarlijke (ultra-) fijnstof. In de stad is het 
verkeer de belangrijkste veroorzaker. Diesel is extra 
vervuilend, en dat maakt ook scooters en brommers 
gevaarlijk voor de gezondheid. Fijnstof en roet heeft 
niet alleen effect op de longen, maar dringt ook door 
in de bloedbaan. Maar de luchtkwaliteit heeft ook te 
lijden onder andere bronnen, zoals stof van houtstook, 
industrie en landbouw. Nederland is een van de kop-
lopers op het gebied van ongezonde lucht in Europa. 

Milieudefensie spande vorig jaar een bodemprocedu-
re aan, met als kernwaarde het recht op gezondheid 
en bescherming daarvan door de overheid. Vanwege 
uitstel werd er een kort geding aangespannen gericht 
op de overschrijding van de wettelijke norm, onder-
streept door de gezondheidseffecten. ‘Het wordt te 
dringend, we kunnen maatregelen niet langer voor 
ons uitschuiven’, aldus Bram van Liere van Milieu-
defensie, en ‘De Nederlandse overheid hoort zich 

gewoon aan de wet te houden.’ De verdediging van  
de landsadvocaat was zwak: er zou geen draagvlak 
voor maatregelen zijn, en het was niet zo erg als de 
overheid de normen een beetje zou overschrijden.  
Op 7 september deed de rechter uitspraak en gaf  
Milieudefensie op alle punten gelijk. ‘Ook voor de 
miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer hoop-
vol nieuws’, zegt Milieudefensie.

De uitspraak 
De rechter bepaalde in het vonnis onder andere dat  
de Staat binnen 2 weken een plan moet maken 
om “voorspelbaar en aantoonbaar” overal aan de 
Europese grenswaarden te voldoen. Ook verbiedt de 
rechter dat er nog maatregelen genomen worden die 
leiden tot nieuwe overschrijdingen van de wet. “Dit 
is een prachtuitspraak!” reageert advocaat Phon van 
den Biesen. “Het gebeurt zelden dat je eisen zo volle-
dig worden overgenomen door een rechter. Maar het 
werd ook wel hoog tijd.”

Ook voor Den Haag en de Archipelbuurt wordt het 
hoog tijd. Met de lokale verkiezingen in het vooruit-
zicht wordt het de vraag wie bereid is tot het nemen 
van effectieve maatregelen. 

LvdB

Eindelijk uitzicht  
op gezondere lucht? 
De Javastraat stond lang bekend als de vieste straat van Nederland. Onlangs is  
de straat opnieuw ingericht met enige verbetering als gevolg, maar de vuile lucht  
is verplaatst en niet opgelost. Inwoners in de buurt en de stad Den Haag ademen 
nog steeds een onaanvaardbare hoeveelheid vuile lucht in. 

Milieudefensie wint het kort geding…

‘ De Nederlandse 
overheid hoort 
zich gewoon aan 
de wet te houden’

Jong talent treedt iedere eerste zondag van de maand op in de monumentale 
kapel op begraafplaats St. Petrus Banden. Het zijn de belangrijkste bestand-
delen voor een reeks Kapelconcerten, een samenwerking tussen Stichting 
R.K. Begraafplaatsen en het Koninklijk Conservatorium. Gerenommeerde 
musici of studenten treden op met hun eigen muzikale keuze.

De samenwerking tussen beide partijen is ontstaan vanuit de gedachte dat Stich-
ting R.K. Begraafplaatsen graag de drempel verlaagt van haar begraafplaatsen 
voor bezoekers. Andersom heeft jong conservatoriumtalent behoefte aan een 
platform en aan een podium om nieuw publiek te bereiken. Dit heeft geresulteerd 
in een serie Kapelconcerten. 

De magie van de bijna twee eeuwen oude kapel in combinatie met de bijzondere  
klanken van de studenten van het conservatorium. Van luchtige, klassieke tot vernieu-
wende en verrassende hedendaagse muziek. Tijdens de Kapelconcerten op zondag  
spelen jonge musici een gevarieerd programma op begraafplaats St. Petrus Banden. 

Het eerste Kapelconcert vindt plaats op zondag 5 november om 14.00 uur. Het 
muzikale programma verschijnt een paar weken van tevoren op de website van 
begraafplaats St. Petrus Banden. Stichting R.K. Begraafplaatsen biedt u deze serie 
concerten graag aan, de toegang is gratis. 

De geagendeerde zondagen zijn…
2017  5 november, 3 december,  
2018  7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 7 oktober,  
 4 november, 2 december 

www.begraafplaatsstpetrusbanden.nl

Samenwerking  
Koninklijk Conservatorium — 
begraafplaats St. Petrus Banden

Prachtige luchten, veelgekleurde 
bomen, stortbuien met grote 

plassen op de straat, onverwacht 
zachte dagen, striemende  

windvlagen, laag strijklicht,  
kortere dagen en weer de  

wintertijd, dansende bladeren  
en nog even een terrasje pakken 

bij een zomertoegift…

Herfst  
in de buurt

Foto’s Else Ponsen
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Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

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

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

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

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

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

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

voor kenners van smaak!

Ambachtelijke
wand- & vloertegels

— natuursteen —

de tegelkunst

Verkoop en uitvoering 
vakmanschap voor

restauratie, reparatie en
onderhoudsadvies op maat

—
Javastraat 106, 2585 av Den Haag

070 363 01 12  of  info@detegelkunst.nl

Voor openingstijden zie
www.detegelkunst.nl

“Maar, zoals de Peruaanse Lucia Contreras vertelt:” 
elk recept is anders, elke stad en streek heeft zijn ei-
gen specialiteiten, kruiden, toevoegingen en metho-
den, om de Ceviche een speciaal karakter en smaak te 
geven. Maar overal wordt de vis als het ware gegaard 
in citroensap, dus niet gekookt of gebakken. Ik kom 
uit Lima en mijn recept is op deze streek gebaseerd, 
maar is toch mijn eigen, favoriete recept geworden, 
dit is Ceviche à la Lucia’. 

In principe is het een heel pittige schotel door het 
toegevoegde pepertje, waar wij hier aan moeten wen-
nen, omdat wij niet echt tegen ‘te heet’ kunnen. Maar 
volgens Lucia is dat geen probleem, want zelfs zij 
maakt de Ceviche milder dan in Lima, zodat we er al-
lemaal van kunnen genieten, ook de kinderen. Pittig 
blijft het, maar anders is het niet authentiek meer.

Het recept is een beetje bewerkelijk maar met de pu-
blicatie op onze website (www.archipelwillemspark.
nl) kan het in alle rust worden nagelezen en dan ook 
gemaakt. Ik heb mogen voorproeven en ik kan het 
van harte aanbevelen. Zeker als je van sushi houdt, 
zal dit gerecht aanspreken.

Liefde sterker dan afstand
Lucia woont al 17 jaar in Den Haag en spreekt goed 
Nederlands. Ze had al vroeg de wens te kennen 
gegeven om in het buitenland te studeren. Maar eerst 
werd het Letteren en Kunst in Lima. In het laatste 
jaar van de middelbare school had zij haar maatje 
(half Nederlands) ontmoet, die uiteindelijk haar 
echtgenoot werd. Hij vertrok al vroeg naar Nederland 
en ging studeren aan de TH in Delft. Lucia heeft 
eerst haar studie afgerond in Lima. Toen trok toch 
Nederland, ook al omdat haar vriendje en zij elkaar in 
elke vakantie, toch weer verliefd in de ogen hadden 
gekeken. Het bleek dat de liefde sterker was dan de 
afstand. Dus woonden ze al direct samen in Den Haag 
en ging Lucia Fotografie studeren aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en 
Kunstgeschiedenis in Leiden. 

Ze heeft nu haar eigen atelier, schildert in de batik-
techniek op papier, maakt o.a. ook ansichtkaarten en 
posters en verkoopt haar werk in een klein winkeltje 
in Rotterdam. Ze heeft inmiddels twee kinderen van  
8 en 5 en voelt zich erg op haar gemak in de  
Archipelbuurt. 

Babs was welzijnswerker en hobbyist meubelstoffeer-
der en Lizeth werkte in de mode en kende de kneepjes 
van het vak. Een eigen modezaak was op dat moment 
nog geen vanzelf sprekende keuze, maar het toeval 
hielp een handje toen op datzelfde moment in de 
Bankastraat een winkelruimte leeg kwam. Een halve 
eeuw eerder was op diezelfde locatie al het modehuis 
Jacqueline gevestigd. Dit leek een speling van het lot 
en Babs en Lisette besloten samen een modewinkel te 
beginnen. 

Een mode-paradijsje
Na hun opening op 22 september 2002 bleek Babs en 
Lizeth een gouden greep te zijn. Het werd een klein 

paradijs voor de modebewuste, zelfstandige vrouw 
uit de Archipel. Babs en Lizeth profileerden zich net 
een tikje anders dan hun vakzusters. Naast de beken-
de merken als Oska, Corel ed. verkochten zij namelijk 
ook bijzondere schoenen van Jan Janssen en veel 
originele accessoires. Je vond er altijd wel iets bijzon-
ders van zijden sjaals tot gekke hebbedingetjes. De 
kledingzaak was een combinatie van goede merken 
en leuke snuisterijen. Daarnaast werd de winkel door 
de persoonlijke aandacht en zorg voor hun klant, 
een ontmoetingspunt in de buurt. Bij Babs en Lizeth 
wist je als klant dat je, behalve die artistieke, chique 
jurk, ook persoonlijke aandacht en zorg zou krijgen. 
Op vrijdagmiddag kon je zomaar even binnenlopen 
en aanschuiven voor een kopje koffie of glas wijn. 
Kortom Babs en Lizeth was een ontmoetingsplek waar 
niet alleen modegeheimen maar ook veel vriendschap 
en gezelligheid over de toonbank zijn gegaan. Tot 
spijt van vele buurtbewoonsters is de winkel op 1 juli 
2017 na 15 jaar voorgoed gesloten. Helaas, maar Lizeth 
ging met pensioen en Babs nam zeven jaar geleden al 
afscheid.

Soms verdwijnen mensen of zaken en laten een leegte 
achter. Dat laatste is zeker het geval met de sluiting 
van Babs en Lizeth. Het is spijtig dat ze zijn vertrokken, 
maar misschien is het een kleine troost dat er nog iets 
van hen terug te vinden is in de vintage winkel van 
llka in de Sumutrastraat. Haar twee etalagepoppen: 
Babs en Lizeth.  

Modezaak Babs en Lizeth 
in juli gesloten 

Ceviche  
   à la Lucia’

Het recept + de speciale adressen voor de ingrediënten kunt u vinden 
op onze buurtwebsite www.archipelwillemspark.nl

Anders dan anders … dat was de slogan van de bekende modezaak Babs  
en Lizeth in de Bankastraat. Babs en Lizeth, die al jaren lang bevriend  
waren, besloten in 2002 samen een nieuwe carrièrestap te zetten.

Lizeth voor de winkel die snel een begrip werd

 — advertentie —

In heel Zuid-Amerika kan men het gerecht  
ceviche aantreffen, in elk restaurant en bij  
iedereen thuis. Het is een koud visgerecht,  
dat zowel als voorgerecht en met grotere porties,  
als hoofdgerecht geserveerd kan worden.

ZATERDAG
30 SEPT 

ROMMEL 
MARKT  
ENGELSE  
KERK
ARY V.D. SPUYWEG 1

ES

SvP
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Activiteiten voor 55-plussers  
in ’t Schakelpunt

vormgeving - project management - advies

info@graphiqa.nlwww.graphiqa.nl

Al 25 jaar gevestigd 
in de Archipel!

WONING / BEDRIJFSRUIMTE
VERKOPEN, KOPEN,
VERHUREN, HUREN?

BESTAANDE BOUW OF NIEUWBOUW 
IN DEN HAAG EN OMGEVING

Javastraat 90  - Tel. 070 – 363 77 00
2585 AT Den Haag  - www.rijnbeek-makelaars.nl  

Al 25 jaar gevestigd 
in de Archipel!
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Het wordt kouder, maar boodschappen moeten toch gedaan worden. 
In Het Schakelpunt is het warm tussen 10.00–12.00 uur en de verse  
koffie staat klaar. Even warm worden, uitrusten en een praatje maken 
met andere buurtgenoten en dat voor €0,60 per kopje. Graag gedaan 
en welkom bij Burg. Patijnlaan 1900! 

 
De gastvrouwen en de gastheer staan voor u klaar van maandag t/m vrijdag.

Op 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 alco-
hol) en wij zorgen voor wat lekkere hapjes.

vrijdag 29 september — vrijdag 27 oktober — vrijdag 24 november

In het Schakelpunt kunt u op dinsdag tussen 11 en 12 uur  
“Bewegen op de stoel”. Onder leiding van mevr. P. van der Linden, 
worden er oefeningen aangeboden, die op de stoel uitgevoerd worden. 
De oefeningen worden ondersteund door muziek. De kosten bedra-
gen € 6,00 per maand en met een Ooievaarspas betaalt men € 3,00 per 
maand. Voor informatie kunt u terecht bij dhr. M. Wenzel, ouderen-
consulent St. Zebra, t. 06 433 952 89.

Op de 1e dinsdag van de maand  
tussen 13.30– 16.00 uur 
3 oktober, 7 november en 12 december 
(i.v.m Sinterklaas op 5 december)  

Op dinsdag 21 november is er van 14.30 tot 16.00 uur een informa-
tiebijeenkomst over valpreventie. Tijdens de bijeenkomst wordt er 
aandacht besteed aan balansverbeterende oefeningen en aan tips en 
adviezen om vallen te voorkomen. Deelname is kosteloos. De bijeen-
komst vindt plaats in het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900, maar u 
kunt zich aanmelden bij het Klokhuis, t. 350 35 11. 

Dinsdag 10 oktober, 14 november en 19 december 2017 tussen  
13.00 – 16.00 uur. Kaartenboekje à €5,– inclusief drankje. 

Komt u langs voor een kopje koffie…

1x per maand Happy-hour

Bewegen op de stoel Gymnastiek 

Valpreventie informatiebijeenkomst

Bingo! … in ’t Schakelpunt

Creatieve middagen

Architecten die bouwden in Archipel&Willemspark

De koning stelde bij de verkoop van de gronden 
wel zijn eisen aan nieuwe bestemmingen. Zo moch-
ten er geen ‘blekerijen, herbergen, koffiehuizen, hui-
zen van ontucht, scholen en wat dies meer zij worden 
gevestigd’. Op de plaats van de latere Willemsparkflat 
(besproken in de vorige aflevering in deze krant) 
stond aan de Zeestraat de Noordleliemolen langs de 
toen nog bovengrondse stromende Haagse Beek. Na 
verkoop aan de gemeente is de molen direct gesloopt.

Eclectische stijl
In 1885 kocht de gemeente Den Haag de gronden voor 
het bedrag van fl 45.000,–. Tussen 1860–1865 ontstond 
op deze plaats de eerste stadsuitbreiding van de stad. 
Voor dit doel werd een prijsvraag uitgeschreven. Het 
plan van de bekende landschapsarchitect Zocher jr. 
in Engelse landschapsstijl met 23 villa’s in het groen 
haalde het niet. Rond de prijsvraag ontstond de nodi-
ge politiek getinte discussie. In de polemiek waren er 
onder andere tegenstanders van de Neogotische stijl 
van Cuypers vanwege de politieke geladenheid ervan. 
Uiteindelijk is het plan van de gemeenteonderarchi-
tect Van der Waeyen Pieterzen gerealiseerd waarbij 
vier villa’s rond het centraal geplaatste onafhanke-
lijkheidsmonument zijn gerealiseerd. Dit gebeurde 

Urban villa’s 
avant la lettre

Plein 1813 zoals wij dat nu kennen ontstond na verkoop van gronden 
door Koning Willem III en staat bekend als een vroeg voorbeeld van 
projectontwikkeling. Onze buurt kreeg zo haar groene long.

in zogenaamde Eclectische stijl, een mengvorm van 
stijlen die op dat moment in zwang zijn. In deze 
periode vormden architectuurstijlen uit onder andere 
de Klassieke Oudheid, de Renaissance en de Gotiek de 
inspiratiebron. Een van de villa’s is van de hand van 
architect Delia, twee ervan zijn van architect Swijser.
De gepleisterde villa’s zijn vroege voorbeelden van 
wat wij nu ‘Urban villa’s’ zouden noemen. De villa’s 
ademen een buitenlandse sfeer en getuigen mede 
van de Engelse invloed in die periode. Bij een van de 
villa’s zijn bij een latere verbouwing ramen met een 
Franse roedenverdeling aangebracht. Deze zijn niet 
origineel. De gevel van het gebouw van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (vng) in de voormalige Wil-
lemskerk aan de Nassaulaan getuigt eveneens van de 
Engelse stijlinvloed.

Het monument ter herinnering aan vijftig jaar onaf-
hankelijk Koninkrijk staat op een centrale plaats in 
het park en is onthuld op 17 november 1869. Aan de 
bouw van dit monument ging een prijsvraag vooraf 
waarvoor 28 ontwerpen werden ingediend.

Met de aanleg van Plein 1813 bezit Den Haag een park 
met monumentale bebouwing en een gedenkteken 
ter herinnering aan een belangrijk moment uit de 
Nederlandse geschiedenis en die van de monarchie 
na de Franse tijd. Het markeert het begin van de ex-
plosieve en olievlek-achtige groei van de stad buiten 
de stadsgrachten. De Archipel- en Willemsparkbuurt 
zijn de producten van deze periode

Bart Brouwer

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!

Noordoliemolen met Haagse Beek (gesloopt 1858) op de 
plaats van de huidige Willemsparkflat

Villa in Eclectische stijl, architect J.P.C. Swijser

‘ Het monument ter herinnering 
aan vijftig jaar onafhankelijk 
Koninkrijk staat op een centrale 
plaats in het park en is onthuld 
op 17 november 1869’

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900

 — advertentie —



12   archipel & willemspark  september 2017

www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten
telefoon  070 350 35 11

Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11   
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 toegangs-
kaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, 
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.  

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer Ruud Klein  
voorzitter 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw Liesbeth de Bles  
bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

De heer Willem Oostdam  
penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl

De heer Wijnand Punt  
bestuurslid 
wpunt40@live.nl

Stichting Ouderenwerk AWZ/K
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

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

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

programma het klokhuis

dagelijks open

koffie & thee  
in de ontmoetingsruimte  

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

maandag

Gym voor ouderen 55+
09.30 uur  Er zijn 3 lessen, mbvo.

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

dinsdag

Bewonersorganisatie A&W
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

Indische Koempoelan
13.00 tot 16.00 uur  2e woensdag vd maand 

Kaarten bij de administratie, €3,50
Oogvereniging

09.00 tot 16.00 uur  1e woensdag vd maand
Sodurado

16.15 uur  5–15 jaar
Trimmen

19.00 uur
Alexander Techniek

— 0p afspraak
 

donderdag

Spreekuur computers
in de ochtend  aanmelden bij kantoor

Alexander Techniek
— 0p afspraak
Tafeltennis 

13.30 tot 15.00 uur
Aikido 

Elke donderdagavond, informatie kantoor
 

vrijdag

Bewonersorganisatie A&W
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

Iliana’s Art & Healing
0p afspraak — www.ilianasarthealing.nl

zaterdag

Kindermusic
13.30 uur  2–7 jaar Engelstalig

Sodurado
13.30 uur  5–10 jaar

zondag

Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

Iedere 2e woensdag van de maand van 13.30 uur tot  
15.30 uur is er Koempoelan, een gezellige en vaak ook  
leerzame bijeenkomst in ’t Klokhuis  
georganiseerd door Stichting Pelita.

Ook dit seizoen zijn we zeer verheugd een variëteit aan gastsprekers te hebben 
voor onze Koempoelan. We zijn in september gestart met een oude bekende, 
danseres Aafje de Jong, die zich nu van een andere kant liet zien. Samen met 
Michael Willé gaf zij een lezing over de Indonesische taal (bahasa Indonesia). 

Dan komt 11 oktober mevrouw Zee-Hilal haar opwachting maken. Zij heeft 
ons al vaker bezocht met een lezing. Dit keer vertelt ze over Sumatra. 
Vervolgens hebben we 8 november auteur Jouke Schotel die het over zijn 
debuut-roman gaat hebben.

Wij nodigen U van harte uit en we hopen u te zien op onze bijeenkomst.
Onze entreeprijs bedraagt nog steeds €3,50 inclusief een kopje koffie of thee.
Natuurlijk zullen de heerlijke djadjans niet ontbreken. Kortom, de moeite 
waard om onze Koempoelan te bezoeken.

Burenhulp Den Haag doet!

Koempoelan
najaarsprogramma 2017

expositie 
klokhuis

www.denhaagdoet.nl/burenhulp

Burenhulp maakt graag kennis met mensen die zo nu en dan wat tijd over 
hebben om een buurt-, wijk- of stadsdeelgenoot een handje te helpen.
Gewoon op een dag en tijdstip waarop het u uitkomt. U kunt denken aan 
bijvoorbeeld een klein klusje in huis of tuin, een boodschapje doen, de hond 
uitlaten of eens iemand verblijden met een praatje. Al 879 mensen in het 
stadsdeel Centrum gingen u voor. 

Begeleiden en Rijden is op zoek naar mensen met een eigen auto, die 
op vrijwillige basis (benzinekosten worden vergoed) af en toe een kwetsbare 
buurtgenoot willen begeleiden en rijden naar een medische afspraak.

Voor aanmelding en meer informatie kunt terecht bij Patricia Haverkort.
p.haverkort@zebrawelzijn.nl / t. 070 205 26 00 – t. 070 205 27 00

 

Mijn naam is Mary ten Kate, woonachtig in Scheveningen. Ik heb samen 
met mijn man ruim 40 jaar een kapsalon gehad in Scheveningen en daar kon 
ik mijn creatieve ei in kwijt. Toen we er eenmaal mee ophielden heb ik mijn 
creativiteit in het schilderen gevonden.

Na heel wat jaren schilderen op de hobbyclub en in opdracht van vrienden en 
bekenden, mag ik mijn werk tentoonstellen bij het Klokhuis in de Celebesstraat 
waar ik heel erg blij mee ben. Mijn werk bestaat uit zeegezichten, vogels en 
landschappen. Door mijn werk in het kappersvak komt mijn kleurenkennis tot 
uiting in mijn schilderijen.  
 
Als u in de buurt bent kom gezellig even langs in het Klokhuis om het met ei-
gen ogen te bekijken en mocht u dan verliefd worden op een van mijn schilde-
rijen? Alles is te koop voor redelijke prijs.

Mary ten Kate

 

10 sept —
12 nov

Mary 
ten Kate

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

Computergebruikers
Spreekuur

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

Iedereen kan lid worden van de bibliotheek 
voor €5 per jaar, voor de mensen met een Ooi-
evaarspas is het zelfs gratis. Er is een ruime en 
leuke collectie boeken aanwezig, deels afkom-
stig van de Openbare Bibliotheek.

Openingstijden Elke vrijdagmorgen tussen 10.00 
en 11.30 uur, Celebesstraat 4, t 070 350 35 11.

Bibliotheek in het Klokhuis 
elke vrijdag 10.00 uur


