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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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Denk hierbij aan snelheid- en inrijbe-
perkende maatregelen om eventuele (bom)
auto’s tegen te houden dan wel af te remmen 
en een minimale afstand tot de gevel van het 
pand die geborgd moet zijn indien er toch 
een explosie zou plaatsvinden. Dit leverde 
een uitdaging op om het monumentale plein 
zo min mogelijk aan te tasten en toch aan de 
eisen te voldoen. Besloten is tot een herinrich-
ting van het plein waarbij de uitgangspunten 
waren: het waarborgen van de aanwezige 
symmetrie, het verbeteren van de leefruimte 
van de monumentale (kastanje)bomen en 
een straatbeeld dat niet gedomineerd wordt 
door zichtbare veiligheidsmaatregelen.

Klankbordgroep
De gemeente heeft daarop een klank-
bordgroep samengesteld bestaande uit 
omwonenden, de avn, Vrienden van Den 
Haag, Comité monument Plein 1813 en de 
Bewonersorganisatie Archipel & Willems-
park. Deze groep heeft samen met diverse 
afdelingen van de gemeente nagedacht over 
de onontkoombare herinrichting, die tevens 
wordt aangegrepen om Plein 1813 in stijl te 
verfraaien. Dit leverde een voorlopig ont-
werp op dat begin juli is gepresenteerd en 
daarna vrijgegeven is voor inspraak. Ruwweg 
komt het erop neer dat de palen die auto’s 
moeten tegenhouden worden ‘ingepakt’  
in een groene haag van ca. 1 meter hoog. 
Verder wordt de groenstrook verbreed en de 
rijbaan versmald. Ook komen op het plein 

twee nieuwe looproutes langs de rijbaan.  
Dit is een oversteekvoorziening voor voet-
gangers die via de Alexanderstraat van of 
naar het centrum lopen. In de huidige situ-
atie moeten voetgangers helemaal rond het 
plein lopen. De nieuwe oversteek is een ver-
korting in de looproute voor de voetgangers. 
Deze looproute wordt aan de rijbaanzijde 
geflankeerd met palen, bovenleidingmasten 
en (klassieke) lantaarns als afscheiding tot de 
rijbaan. Deze palen en lantaarns zijn tevens 
een beveiligingsmaatregel. Alle details zijn 
hier te vinden: https://zoek.officielebekend 
makingen.nl/gmb-2018-155835.html

Diverse werkzaamheden
De komst van de ambassade en residentie 
betekent ook dat er op het terrein zelf (Plein 
1813 nummers 4 en 5) de nodige werkzaam-
heden uitgevoerd gaan worden. Daarover is 
in diverse (sociale) media al veel geschreven 
en gemord. De gemeente heeft in principe 
ingestemd. Het pand zal ingrijpend ver-
bouwd worden en in de buitenruimte zullen 
40 bomen gekapt worden. Bij de heraanleg 
van de tuin na de verbouwing zullen 11 bo-
men herplant worden. Een nieuw (beveili-
gings)paviljoen bij de ingang lijkt significant 
af te steken bij de monumentale uitstraling 
van het nabijgelegen plein. Hierover voert 
de Bewonersorganisatie nog overleg met 
gemeente en Israëlische overheid.

Derk Hazenkamp  |  bestuurslid B.O. A&W

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober 
2018 tussen 12 en 17 uur tonen  
kunstenaars hun werk en kunt  
u als bezoeker gaan kijken in  
hun eigen atelier of op een van  
de centrale locaties; het Elisabeth 
Vreedehuis, Winkelman & van 
Hessen en RK begraafplaats St. 
Petrus Banden. 
 
Op 7 oktober wordt het weekeinde 
feestelijk afgesloten met een concert 
door Miranda van Kralingen, die om 
half zes in het Elisabeth Vreedehuis 
een recital geeft met begeleiding 
van harpiste Liesbeth Vreeburg. 
Iedereen is daar van harte welkom! 

Diverse kunst-uitingen
In onze buurt wonen en werken heel 
veel kunstenaars. Zij laten u graag 
hun werk zien en vertellen u erover. 
De variëteit is enorm van schilde-
rijen, tekeningen, grafisch werk, 
foto’s, beelden, glas, keramiek tot 
naaldwerk. Vaak zijn de werken ook 
te koop.  

Als bezoeker kunt u een rondje 
fietsen of wandelen langs de locaties 
van uw keuze en zo kennismaken 
met en genieten van alle creativiteit 
die onze wijk te bieden heeft. In 
september valt bij u een flyer in de 
bus met daarop namen en adressen 
van de deelnemende kunstenaars en 
de routekaartinformatie. U kunt die 
informatie nu ook al vinden op onze 
website.
 
Wij hopen veel wijkgenoten en 
andere belangstellenden te mogen 
ontvangen!

Voor informatie:  
Patricia Maitland  |  06 28 775 336

Kinderpoëzie  
op de muur 
onthulling zaterdag 
29 september 
Zaterdag 29 september onthult Stichting 
ArchipelpoëZie in nauwe samenwerking 
met de bewoners van het pand op de hoek 
van de Delistraat en Koninginnegracht 
het zestiende muurgedicht. Deze keer 
wordt speciaal: vanaf 13.00 uur kunt u 
live meekijken hoe het gedicht wordt 
aangebracht.  
 
Het wordt een gedicht dat specifiek voor die 
plek, en speciaal voor kinderen is geschreven 
door de Haagse dichteres Lizette de Koning. 
Die middag wordt ook de winnaar bekend 
van een poëziewedstrijd die op enkele Haag-
se scholen is gehouden. Het officiële deel 
start om 16.30 uur. Alle details zijn te vinden 
op onze website en Facebook pagina.  
 
We hopen op uw aanwezigheid!

www.openateliers 
archipelwillemspark.nl 

www.archipelpoezie.nl

Herinrichting Plein 1813
De komst van de Israëlische ambassade en residentie naar Plein 1813 
confronteert de gemeente met veiligheidseisen die door de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn bepaald.

42 kunstenaars 
en hun werk  
op 24 locaties 
in onze wijk
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratie: mw. Trudy Hollander
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

voorzitter 
Robert van Moorsel  
t. 06 514 90 450, robert@archipelwillemspark.nl
secretaris 
Wouter Buwalda  
wouter@archipelwillemspark.nl
penningmeester 
Ruud Klein  
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden 
Derk Hazekamp
derk@archipelwillemspark.nl
David Struik
david@archipelwillemspark.nl
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 22 november 2018
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 7 november 2018
Sluiting advertenties: 10 november 2018 
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Milo Bakker, Lucia v. d. Bergh,  
Loes van Lakerveld, Else Ponsen,  
Engelien Scholtes, Marjan Teesing 
correcties  
Eva Drijver
strip voorzijde 
Jos Lammers, joslamcomics.nl 
bijdrage architectuur
Bart Brouwer

vormgeving 
Wilmar Grossouw 
www.deontwerpvloot.nl

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

nieuws voor de website 
website@archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

Algemene adressen

Houd A&W schoon en prettig!

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

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

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

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
Wijkverpleegkundige Florence 
dinsdag 12.00 – 14.00 uur 

Florence Thuiszorg  
verzorging en verpleging
maandag t/m vrijdag tussen 12.00–14.00 uur
t. 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)

Stichting Terminale Zorg  
door vrijwilligers 
t. 754 13 30, info@terminalezorg.nl

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

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

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

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

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

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

Dido Graswinckel t. 06 295 640 60
Sophie Vlaar  t. 070 362 82 70
Julia Farwerck t. 06 308 474 14
Godert de Zoeten t. 06 335 612 95
Wessel Muller t. 06 311 969 80 

Nurettin Ponsen t. 06 812 472 85 
Marion Lohle t. 06 254 953 12
Joris vd Putten t. 06 242 318 01
Renzo IJsselmuiden    
renzo.also.fornari@gmail.com

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

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

Papierophalen aan huis 2018 
op donderdagen  
11 oktober, 8 november, 6 december

Klachten stadsbeheer

bel 14 070

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

 — advertentie —

datum donderdag 27 september 2018, aanvang 20.00 uur
locatie ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag

Geachte wijkgenoten,
Onderstaand treft u de agenda aan voor komend wijkberaad van 27 september. 

Agenda 
1 | Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2 | Bespreking verslag wijkberaad van 28 juni 2018

3 | Mededelingen bestuur

• Herziene planning Wijkberaad
• Communicatie aan gemeente over inzage aanvraag vergunningen
• Brief stadsdeeldirecteur Prins inzake verkeer
• Rooster van aftreden bestuur per 1 januari 2019 en consultatie wijkberaad 

4 | Werkgroepen ruimtelijke ordening

• Israëlische ambassade op Plein 1813 nr. 4/5
• Bestemming/toekomst Kantoorpand Alexanderveld 84
• Bestemming/toekomst Hoofdbureau politie
• Communicatie aan gemeente over tijdig betrekken A&W bij bouwplannen

5 | Werkgroepen openbare ruimte

• Ontwerp kiosk op Nassauplein 
• Herinrichting Plein 1813
• Schouw Bosjes van Repelaer
• Kapaanvraag Plein 1813 nr. 2 (circa 50 bomen)

6 | Werkgroep verkeer

• Denktank aanpak doorgaand verkeer Centrum Noord
• Antwoord gemeente ten aanzien van diverse verkeersissues binnen A&W
• Spoorvervanging Scheveningseweg (bomenkap)

7 | Overige werkgroepen

• Cultuur
• Duurzaamheid
• ArchipelPoëZie 
• Zorg/Welzijn
• Redacties wijkkrant en website 

8 | Overheid  suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen

• Gemeente (Gerard Spierenburg)
• Politie (Bart van Leeuwen)

9 | Rondvraag en sluiting

Wij zien uit naar uw actieve deelname op donderdag 27 september.

Robert van Moorsel  |  voorzitter
Volgende bijeenkomst donderdagavond 22 november

Wijkberaad  
Bewonersorganisatie  
Archipel&Willemspark 

Gewijzigde  
ORAC-locatie  
Burgemeester  
van Karnebeeklaan
Ten tijde van het definitief vaststellen van het 
plaatsingsplan voor de ondergrondse restaf-
valcontainers (ORACs) in de Archipelbuurt was 
de Burgemeester van Karnebeeklaan (voor de 
Tsjechische residentie) één van de aangewezen 
locaties.  
 
De gemeente heeft echter besloten om op basis van 
veiligheidsoverwegingen de containers een klein 
stukje te verplaatsen. Ze worden nu geplaatst voor 
huisnummer 3 t/m 3e (waar o.m. de Haagsche Stu-
dentenvereeniging gehuisvest is). Meer informatie is 
hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/gmb-2018-183428.html

Agenda najaar 
Begraafplaats  
St. Petrusbanden
Zondagconcerten
In de maanden augus-
tus en september zijn er 
geen zondagconcerten 
geweest op de St. Petrus 
Banden begraafplaats 
i.v.m. vakantie.

Op 7 oktober, 4 novem-
ber en 2 december zijn  
er weer prachtige concer-
ten in samenwerking met  
leerlingen van het Conservatorium Den Haag.  
U hoeft zich niet aan te melden voor de concerten.

Reflectie-ochtend 
Zondag 30 september is er een reflectie-ochtend 
onder leiding van filosofisch practicus Ties Ament. 
Inloop om 10.30 uur. Aanmelden via Astrid Oranje 
a.g.oranje@paxrkb.nl.

Archipeltuin, een groene oase deze warme zomer met  
een gloednieuwe en fraai beschilderde compostbak

Zaterdag 8 september hieven de bewoners van 
Hofje het Javalaantje feestelijk het glas ter  
gelegenheid van de lancering van de nieuwe web-
site van het ‘het leukste Hofje van de Hofstad’.  
En zo gaat het hofje, dat in 2016 het 150-jarig 
bestaan vierde, met zijn tijd mee.

Het jubileumboekje dat Marie-Christine Goedmakers 
ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan schreef 
legde de basis voor een website. Coos van den Hoek, 
die ooit korte tijd samen met zijn vrouw op het hofje 
woonde, bleef het Javalaantje ook lang na zijn vertrek 
met grote belangstelling volgen. Het boekje, zo ver-
telt hij, geeft prachtige informatie maar het bereik is 
beperkt. Het werd tijd voor een website. Nu, septem-
ber 2018, laat Coos zien hoe de website is geworden.

Er zijn drie belangrijke toevoegingen aan de infor-
matie uit het boekje: naast het Javalaantje zijn nu ook 
andere hofjes uit de omgeving opgenomen. Op de 
kaart wordt duidelijk hoe het Javalaantje topografisch 
in de tijd staat. Er is een album toegevoegd van het 
150-jarige feest en het lied ‘De Javastraat’ van Willem 
Wilmink dat bij die gelegenheid werd gezongen is 
luid en duidelijk te horen. Tenslotte is er nog een 

album met alle foto’s en een stamboom van het hofje. 
Om privacy redenen is dit album nog niet openlijk 
toegankelijk.

Coos van den Hoek neemt afscheid en draagt het be-
heer van de website over aan Zsuzsu Tavy, een jonge 
bewoonster van het hofje. De voorzitter van de vve 
sluit af met een dankwoord waarin hij benadrukt hoe 
een modern middel als de website ons in staat stelt 
om de historie terug te halen en te beleven.

Wilt u meer weten over Hofje het Javalaantje?
Het boek ‘150 jaar Hofje het Javalaantje’ is nog te 
bestellen via mcgoke@gmail.com

En kijkt u vooral eens rond op de nieuwe webiste ; )

LvL

Terras parkeerplaats 
mag jaar langer
Haagse ondernemers met een terras op een par-
keerplaats krijgen een jaar langer de zekerheid 
dat zij dit terras mogen exploiteren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft, 
op aangeven van wethouder Richard de Mos (Econo-
mie, Sport en Buitenruimte), het overgangsbeleid 
voor deze vergunninghouders verlengd tot 1 maart 
2020. Dit was 1 maart volgend jaar.

Richard de Mos; “We willen met dat jaar extra conse-
quent zijn in ons beleid en de ondernemers duidelijk-
heid verschaffen. In ons coalitieakkoord hebben we 
een soepeler terrassenbeleid aangekondigd. Dat regel 
je niet van de ene of de andere dag. Daarover praten 
een hoop mensen mee. En als je dan nu al ziet dat de 
overgangstermijn te krap is dan moet je niet wachten 
tot de laatste dag om deze te verlengen. Op die manier 
kan je geen horecagelegenheid runnen. Duidelijkheid 
voor de ondernemer dus”.

In de tussentijd wordt een traject in gang gezet om te 
komen tot een nieuw terrassenbeleid. Daarbij mogen 
alle betrokken partijen meepraten. Het besluit van 
het college is terug te vinden op het Raadsinformatie-
systeem van de gemeente, nr 300158.

Voedselbankactie  
in onze wijk 
11 t/m 14 november
De voedselbankactie wordt dit jaar voor de  
7e keer in de wijk georganiseerd.  
 
Twee locatie’s zijn hiervoor geopend …
Wijk- en Dienstencentrum ‘Het Klokhuis’ 
Celebesstraat 4, van 09.00 tot 19.00 uur
Ontmoetingscentrum ‘Het Schakelpunt’  
Burg. Patijnlaan 1900, van 10.00 tot 12.00 uur

Welkom zijn:
•  Alle houdbare producten waaronder  b.v. pasta, 

rijst, koffie, thee, suiker en in blik of potten vlees, 
vis, soepen, groenten en fruit

• Voedingsproducten voor huisdieren.
•  Verzorgingsproducten zoals bijvoorbeeld  

tandpasta, zeep, shampoo, waspoeders etc.

Aan het einde van de week haalt de voedselbank alle 
producten op en zorgt ervoor dat het in goede handen 
komt. Deze aankondiging komt wat vroeg in verband 
met het uitkomen van de wijkkrant in september, 
maar nu heeft u de mogelijkheid om zes weken lang 
wat opzij te leggen voor uw donatie.

Wij hopen dat er ook dit jaar veel wordt geschonken 
door wijkbewoners en winkeliers. Noteert u vast de 
data in uw agenda.

Met vriendelijke groet,  
Marieke Alberts & Anne Tieleman

Nieuwe website  
Hofje het Javalaantje

www.javalaantjedenhaag.nl

Gerardus van der  
Leeuw (1807–1891),  
de grondlegger van  
Hofje het Javalaantje.

www.begraafplaatsstpetrusbanden.nl

Dit jaar staat de nieuwe groente-en fruitkraam  
De Verwennerij 5 jaar in de brede Bankastraat
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APOTHEEK 
NAUTA

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

• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

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

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

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

archipelzonwering@gmail.com

Chr. Th. JEHEE

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren

Vensterbanken - Grafmonumenten

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

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

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

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

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

uitsmijters, soepen, etc.

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

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

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

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

van diverse specialiteiten.

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

ters, soepen etc.

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

www.prinsevink.nl (catering)

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

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

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

 — advertentie —

PROFESSIONELE 
EN ENTHOUSIASTE 

BEGELEIDING

ALTIJD 
FEEDBACK

PRO-ACTIEF

HOOGSTE 
VERKOOPPRIJS

ALLE 
WONINGEN 
VERKOPEN 
SNEL, 
ECHTER 
WIJ ZORGEN 
VOOR HET 
BESTE 
RESULTAAT!

Heeft u verhuisplannen op termijn en wilt u graag een keer 
sparren over aan- en verkoop? Neem gerust contact met ons op. 
We nemen de tijd en garanderen u de aandacht!

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

Op 7 oktober organiseert Madurodam – na wereld-
steden als New York, Amsterdam en Rotterdam – haar 
eigen stadsmarathon. Maar dan wel op een manier die 
bij de Haagse topattractie past: voor en door kinderen, 
voor iedereen toegankelijk én voor een goed doel. De 
opbrengsten van de loop gaan naar de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind (nsgk). De Madu-
rodam Marathon is dé marathon zonder drempels: ieder 
kind, ook minder valide kinderen, kunnen een sport-
prestatie van formaat neerzetten! 
 
Net als bij andere stadsmarathons wereldwijd draait 
het bij de Madurodam Marathon om de traditionele 42 
kilometer. “Het rennen van een marathon is een sportief 
hoogtepunt, maar onhaalbaar voor kinderen. Wij wil-
len hen de mogelijkheid geven om ook een waanzin-
nige prestatie neer te zetten”, aldus Marianne Aalders, 
woordvoerder van Madurodam. “We hebben de afstand 
teruggebracht naar een voor hen haalbare duurloop: één 
rondje tijdens de Madurodam Marathon is 1,69 kilo-
meter. Dat is de officiële Marathon-afstand, maar dan 
schaal 1:25, de schaalverhouding waarin Madurodam 
oorspronkelijk gebouwd is.”  
 
Stadsmarathon zonder drempels:  
ieder kind kan meedoen 
De Madurodam Marathon is gericht op kinderen, maar  
ook volwassenen mogen met hen mee rennen. Deelne-
mers kunnen zelf kiezen aan welke run zij mee doen, 
bijvoorbeeld één (1,69 km), twee (3,38 km) of drie 
rondjes (5,09 km). Ze kunnen in hun eentje deelnemen 
of samen, tijdens de speciale Duo run. Aalders: “Het 
kan leuker of stimulerender zijn om samen mee te doen. 
Of soms zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat je niet 
goed kunt lopen of kunt zien. De Madurodam Marathon 
is niet voor niets zonder drempels: ieder kind kan mee-
doen! De marathon is voor renners zonder beperking, 
handbikes, blade runners, blindrunners, racerunners én 
non-runners. Je mag de marathon ook lopend afleggen. 

Voor kinderen die samen met een volwassene willen 
meedoen, omdat ze begeleiding nodig hebben of omdat 
het samen fijner is, hebben we een speciale Family & 
Friends run”, voegt Aalders toe.  
 
De start van de Madurodam Marathon vindt plaats op 
het George Maduroplein, voor de entree van Maduro-
dam. De deelnemers gaan vervolgens achter het park 
langs. De laatste meters leggen zij af door Madurodam  
zelf, met als hoogtepunt de finish middenin het park. 
“Iedere stadsmarathon heeft een iconische plek als 
finish. De Madurodam Marathon overtreft dit: je loopt 
langs alle iconen van Nederland en finish met letterlijk 
heel Nederland aan je voeten. Wie wil dat nou niet na 
zo’n prestatie?” 
 
Door de Madurodam Marathon wint ieder kind.

Irma den Hertog (1947) woont al 43 jaar in de Archipel 
en ontvangt mij hartelijk in haar royale huis in de  
Delistraat. Het huis ademt sfeer en smaak en de 
ruimte is door haarzelf met bouwtechnisch inzicht 
verbouwd en ingericht.  
 
Irma is een multi-talent. Niet alleen is zij kunstenaar/schilder, maar ook 
ontwierp ze ooit een bouwplan voor het terrein Schuttersduin, een plan 
dat uiteindelijk het Bewonersplan Archipel-Willemspark zou worden 
in de strijd om dat stuk grond. Ze studeerde daarnaast kunstgeschiede-
nis en gaf les. Al jarenlang houdt Irma zich intensief bezig met wat zij 
noemt het onzichtbare in de kunst. 

“Van jongs af aan wilde ik kunstenaar worden”
“Als kind tekende en schilderde ik al. Ik had een artistieke oma die altijd 
zei: ‘tekenen is lezen en schrijven tegelijkertijd.’ Zij was mijn grote 
voorbeeld. Mijn ouders hadden liever dat ik ging studeren maar ik wilde 
persé naar de academie. Dat heb ik ook gedaan maar ik mocht deze 
studie alleen volgen als ik er ook lesbevoegdheid bij zou krijgen. Dat is 
mij later goed van pas gekomen .Op een gegeven moment kwam er een 
periode in mijn leven dat ik geld moest verdienen. Ik heb jarenlang les 
gegeven op het Haags Montessori Lyceum. Ik heb in die jaren wel altijd 
getekend. Ik wilde me verder verdiepen in de kunsten en ben in 1987 
kunstgeschiedenis gaan studeren in Leiden. In 1990 ben ik afgestudeerd 
op mystieke aspecten in het werk van Paul Klee. Daarna kreeg ik in 1999 
zelf een ingrijpende mystieke ervaring die mij ertoe bracht om hier 
verder onderzoek naar te gaan doen. Plato en Klee vormen de speerpun-
ten van een onderzoek naar mystiek waar ik ooit op hoop te kunnen 
promoveren.”

Mystieke ervaring
“Inmiddels put ik als beeldend kunstenaar al vele jaren inspiratie uit die-
zelfde mystieke ervaring. Ik schilder sinds 2011 weer full time. Sindsdien 
maak ik veel grote werken op doek met verschillende materialen zoals 
losse pigmenten, houtskool, pastel en bindmiddelen. Daarnaast maak ik 
kleinere werken en zwart-wit tekeningen in grafiet en houtskool. ‘Cul-
tuurdragers’ heet die serie tekeningen. Ik gebruik in mijn werk figuratie 
en abstractie, lijnen en vlakken en combineer verschillende materialen. 
Hiermee probeer ik op mijn eigen manier invulling te geven aan de 
woorden van Paul Klee, dat kunst niet de zichtbare werkelijkheid moet 
afbeelden, maar het Onzichtbare zichtbaar moet maken.” 
 

Vanaf 9 september tot 6 oktober is er een tentoonstelling  
van het werk van Irma den Hartog te zien in Pulchri Studio.       es

KUNSTENAARS 
IN DE BUURT

Irma den Hertog 
schilder/kunstenaar  
en kunsthistoricus

www.madurodammarathon.nl

Eerste kindermarathon  
van Nederland is een feit

Omwonenden van de ORAC’s in het midden van de 
Atjehstraat waren niet blij met onverwacht ge-
plaatste nietjes naast de ORAC’s. De omgeving van 
ORAC’s blijft kwetsbaar.  
 
Omwonenden moeten de gemeente regelmatig vragen 
om grofvuil te verwijderen dat ondanks een hoge boete 
toch bij de orac’s wordt neergelegd. Fietsbeugels 
maken de omgeving nog kwetsbaarder door afgedankte 

fietsen en onderdelen daarvan. We begrepen niet dat 
er geen overleg geweest was. De gemeente onwaardig 
vonden we. De plaatsing bleek op misverstanden te 
berusten en is ongedaan gemaakt. Nu praten we over 
de plaatsing van bloembakken en dat zou een oppepper 
zijn, want orac’s vormen een belasting voor de directe 
omgeving en vragen extra inzet van de omwonenden. 
Met goed overleg zijn we heel blij.

Ite van Dijk

Nietjes of bloembakken  
bij de ORAC’s in de Atjehstraat?



Van het gas af    
De aardbevingen in Groningen hebben het besef van eindigheid van 
onze ‘eigen’ natuurlijke energiebronnen duidelijk gemaakt. ‘Van het gas af ’ is 
nu echt een thema. Er zijn ook in Den Haag allerlei initiatieven en de eerste 
gasloze woningen zijn al tot stand gebracht (o.a. op de Laan Copes van Catten-
burgh). Het kan dus wel, al zal de weg ernaar toe flink wat van ons vragen. 

Hou van je Huis
gratis energiebesparingsadvies 
 
Vlak voor de zomer startten we met de actie ‘Hou van je Huis’. Het is 
een initiatief van de gemeente Den Haag om particuliere huizenbezitters te 
stimuleren en te ondersteunen bij het nemen van maatregelen aan hun huis 
ter verbetering van de energiehuishouding. Straatgewijs worden brieven 
verzonden met de uitnodiging voor een gratis energiebesparingsadvies. 

Jan van Soeren van Stichting Het Groene Platform is in onze wijk het aan-
spreekpunt. Hij heeft al ervaring opgedaan in de Vogelwijk en is nog steeds 
actief in het Statenkwartier. 

Jan is sinds 1990 beroepsmatig actief bezig met duurzaamheid. Zijn huidige 
baan vindt hij ‘hartstikke leuk’. Waarom? Hij is een mensenmens en gaat graag 
gesprekken aan. Er is veel animo voor het nadenken over de toekomst en het 
verduurzamen van je huis, maar mensen weten vaak niet waar te beginnen en 
hoe ze bij de juiste leverancier terecht komen. Ook het ontzorgen van mensen 
is heel dankbaar: vlak na ons gesprek gaat hij naar twee dames om hen te hel-
pen bij een subsidieaanvraag. Jan krijgt veel positieve reacties en weet mensen 
vertrouwen in te boezemen, zo is onze inschatting. Wanneer besloten wordt 
tot een grotere of kleinere investering blijft zijn deskundigheid op de achter-
grond beschikbaar. Uiteindelijk vindt ook een eindcontrole plaats. 

Ondanks de korte looptijd in de Archipel zijn de eerste maatregelen al getrof-
fen, o.a. vloerisolatie en het aanbrengen van dubbel glas. 

Wilt u de brief van de gemeente niet afwachten? 
U kunt nu al contact opnemen met Jan van Soeren; 
j.vansoeren@shgp.nl  |  t. 06 23 288 924

  EnergieCafé  

We gaan weer van start!

In oktober organiseren we weer een EnergieCafé. Hier zullen we ken-
nismaken met de nieuwe wethouder van Den Haag, die het klimaatbeleid in 
portefeuille heeft: Liesbeth van Tongeren. Ook Jan van Soeren zal aanwezig 
zijn om vragen over de actie ‘Hou van je Huis’ te beantwoorden en we zullen 
verkennen wat ‘Van het gas af ’ betekent in Archipel&Willemspark. 

Plaats en datum worden via flyers, posters en de Nieuwsbrief bekend gemaakt. 
 

Greetje Willemsma
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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

Weet je: Op 1 augustus jl. was het Earth Overshoot 
Day (overschrijdingsdag). Op dat moment had de 
wereld voor 2018 alle hulpbronnen verbruikt, die de 
aarde in één jaar kan aanmaken. 
 
Dat er grote verschillen zijn per land in het verbruik 
van natuurlijke hulpbronnen blijkt uit het overzicht 
van het Global Footprint Network. Zo heeft Neder-
land jaarlijks 3,5 aardes nodig voor zijn verbruik. 

Dit steekt nog matig af tegen de VS, die 5,0 aardes no-
dig hebben om te voldoen aan hun energiebehoefte. 
Qatar staat aan de top: 9,3 aardes, terwijl Vietnam pas 
op 21 december door zijn natuurlijke hulpbronnen 
heen is. 

Je vraagt je af waar het surplus verbruik nu door ge-
voed wordt: dat kan alleen maar van de armste landen 
komen en trekt een voorschot op ons aller toekomst!

mt

Topopbrengst in de maanden juni en juli 
van zonnestroom. Helaas niet bij mij  : (  
 
De gevel van mijn achterhuis (waar mijn 6 zon-
nepanelen op liggen) werd in die periode opnieuw 
gevoegd. Wie dat wel eens heeft meegemaakt herin-
nert zich ongetwijfeld nog de grote hoeveelheid stof 
die zich als een witte deken over alles in de tuin heeft 
neergevleid. En dus ook op het dak en dus ook op 
mijn zonnepanelen. En in de verste verte geen regen-
bui te bekennen. Gelukkig kwamen na de voegers, de 
schilders mét steiger en die hebben mijn zonnepane-
len weer prachtig schoongemaakt.

Hoe maak je je zonnepanelen schoon?

Pak niet meteen een emmer water. Voorzichtig 
schoonmaken met een zachte doek helpt ook. 
Vooral de onderste rand van het paneel.

Vermijd schoonmaken in de volle zon.  
Dan droogt het water niet zo snel dat er resten 
achterblijven.

Schoonmaken gaat het beste met lauwwarm wa-
ter, een zachte spons en een speciaal reinigings-
middel dat de zelfreinigende laag niet aantast. 

Als je panelen moeilijk bereikbaar zijn kun je je 
zonnepanelen ook afspoelen met een tuinslang. 
Dat verwijdert in elk geval de ergste vlekken.

Hogedrukreiniger verboden. Daarmee loop je 
het risico dat er water tussen de cellen en het 
glas komt.

Eén dikke klodder vogelpoep op één zonnepa-
neel kan de opbrengst van je zonnepanelen al 
met 2 tot 5 procent verlagen.   

Schuurmiddelen of schuursponsjes gebruiken 
is uit den boze. Daarmee tast je het glas aan en 
dat gaat ten koste van de opbrengst.

Als je toch bezig bent: vergeet niet om ook regel-
matig je omvormer stofvrij te maken. Niet dat 
je zonnepanelen daar harder van gaan werken, 
maar je omvormer gaat wel langer mee.

Een Denktank was opgericht om te adviseren 
hoe het tramspoor te vernieuwen met behoud van 
zoveel mogelijk bomen. In de Denktank is een vari-
ant voorgesteld om het spoor 1 meter richting bos 
te verschuiven, omdat dan de lindebomen in het 
Scheveningse deel gespaard worden, in de toekomst 
boomwortels het spoor niet meer kunnen hinderen 
en er ruimte is voor nieuwe vervangende bomen. 
Bij oude bijzondere bomen zouden boomviaducten 
worden aangelegd om ze te behouden. Gezien deze 
voorgespiegelde voordelen heeft de meerderheid van 
de Denktank en vervolgens de gemeenteraad gekozen 
voor deze methode.

Bedenkingen
Onze bewonersorganisatie heeft bedenkingen: uit de 
tekeningen volgens welke dit plan nu wordt uitge-

voerd blijkt dat het spoor niet 1 maar 
2,2 meter richting het bos wordt 
opgeschoven en dat meer dan 1,5 m 
diep de grond wordt uitgegraven 
met volgens de Bomenstichting als 
gevolg dat de wortels van veel meer 
bomen onherstelbaar beschadigd 
worden, waardoor ze alsnog verloren 
zullen gaan. De bijzondere bomen die 
volgens het voorstel zouden blijven, 

moeten alsnog wijken. Door het aanbrengen van 
betonnen keerwanden in de grond krijgen de nieuw 
te planten bomen slechts ca 3 meter wortelruimte, 
waardoor ze nooit zullen kunnen uitgroeien tot 
mooie volwaardige bomen. Straks zullen rijbaan 
en spoor het beeld bepalen en niet meer het groene 
bladerdak.

De Bomenstichting heeft met o.a. Wijkoverleg 
Zorgvliet en onze bewonersorganisatie geprobeerd 
in kort geding de uitvoering van dit onzalige plan te 
voorkomen. De Bewonersorganisatie is van oordeel 
dat de Denktank en de gemeenteraad, zacht uitge-
drukt, niet goed zijn voorgelicht en dat de manier 
waarop de spoorvernieuwing nu wordt uitgevoerd 
niet in overeenstemming is met de voorgespiegelde 
uitgangspunten en verwachtingen.

De rechter heeft in kort geding geoordeeld dat de 
keuze van het College van B&W, daarin gesteund door 
de gemeenteraad om het advies van de meerderheid 
van de Denktank te volgen, een politieke beslissing is, 
die door de rechter moet worden gerespecteerd. 

Rupert van Heijningen
stond als advocaat de Bomenstichting en de 
bewonersorganisatie bij in de strijd tegen de kap

Het weer was onverwacht zonnig. Het gedicht  
– in het Nederlands en het Engels – was al te zien, met 
eronder een rechthoekig kunstwerk dat ik door de 
grote menigte niet precies kon onderscheiden. Onge-
twijfeld een werk van Jan Hein Schouw, bestuurslid 
van de Stichting.

Founding fathers
Een behoorlijke menigte had zich verzameld inclusief 
inmiddels de burgemeester, mevrouw Pauline Krikke, 
en de presentatie kon beginnen. Voorzitter Ruth van 
Rossum vergeleek de bijeenkomst met de première 
van een nieuwe productie, die, net als Joop van den 
Ende-producties, heel lang zal draaien. Ruth vertelde 
en nam de aanwezigen mee in the making of, alles 
wat vooraf gaat aan zo’n première, door de personen 
voor te stellen die hierin belangrijke rollen vervulden.
“Het begon met het idee van de omwonenden. Men 
wilde graag een gedicht van de Haagse dichteres Pem 
Sluijter (1939–2007) hier op de muur. De founding 
fathers Clemens van Nispen tot Sevenaer, Bram Rut-
gers, en David Dunham, mobiliseerden de buurt en 
gingen aanvullende fondsen werven. ”
Immers, de beoogde muur moest eerst grondig on-
derhanden worden genomen: er moest een complete 

nieuwe onderlaag komen. Gelukkig toonde 
aannemer Rob Hoogendoorn – ondanks de 
krapte in de bouw – zich bereid het karwei 
te klaren. De letter die deze keer gekozen 
was, was de Flex van Paul van der Laan, een 
schreefloze letter die goed bij het gedicht 
Nachtbraak paste. Het ontwerp van het 
gedicht op de muur kwam weer van Wilmar 
Grossouw van De Ontwerpvloot en Herman 
en Daan Fool van Studio Guthschmidt had-
den de gedichten op de muur geschilderd.

Nadat Ruth van Rossum de financiers  
(Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Gravin 
van Bylandt Stichting en meer dan 100  
mecenassen uit de buurt) had bedankt,  
was het woord aan Anastasia Hacopian, een goede 
vriendin van Pem Sluijter. Ze vertelde dat ze pas na 
haar dood de omvang van de persoon Pem Sluijter kon 
bevatten. “Haar nalatenschap ben ik nu, meer dan tien 
jaar later nog steeds aan het ontdekken.”
 
De burgemeester
Het woord was aan burgemeester Pauline Krikke. Ze 
wandelde ’s avonds vaak nog een rondje, vertelde ze, 

en stuitte telkens weer op muurgedichten. Ze vond 
het mooi hoe een muurgedicht je altijd iets lijkt te 
zeggen wat past bij je stemming van het moment. 
Als ze een paar weken later weer langs een muurge-
dicht kwam waar ze al een keer eerder geweest was, 
sprak dat gedicht nog steeds aan, ook al was ze in een 
andere stemming. Een gedicht kan kennelijk meer 
associaties oproepen. Dat gold ook voor het gedicht 
Nachtbraak. Ze complimenteerde het bestuur van de 
stichting, de bewoners en iedereen die bijgedragen 
had aan de totstandkoming.

 

De zomer loopt op zijn eind. Het seizoen, waarin we weer 
meer binnenshuis zullen zijn, staat voor de deur. Daarmee 
neemt ook het energieverbruik weer toe. Misschien is dit 
een goede aanleiding om hier even bij stil te staan. En 
misschien wordt het wel tijd om nu toch eens een stap te 
zetten richting besparing. De werkgroep duurzaamheid 
‘Groene Buurt’ biedt u dit najaar enkele handreikingen.

Zonnepanelen  
schoonmaken?
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Scheveningseweg  
op de schop

Onze Scheveningseweg werd in 1665 aangelegd door Huijgens.  
Cultuurhistorisch is het uniek dat een straatbeeld uit de  

Gouden Eeuw nog bestond. Nu is dit beeld vernietigd met  
dank aan de besluitvorming van ons gemeentebestuur.  

Dat is te betreuren omdat er nog steeds aanzienlijke vraag- 
tekens te plaatsen zijn bij die besluitvorming.

Straks zullen  
rijbaan en 
spoor het 
beeld bepalen 
en niet meer 
het groene  
bladerdak

<kop>ingekort verslag: Walter van Teeffelen

De Stichting ArchipelpoëZie houdt het 
tempo er goed in. Zaterdag 23 juni j.l. 
was de onthulling van het vijftiende 
muurgedicht in de Batjanstraat, een 
zijstraat van de Riouwstraat.

Muurgedicht
Pem Sluijter 

Dit artikel is een ingekort verslag van Walter van  
Teeffelen. Het gehele verslag, samen met de toespraak van 
Anastasia Hacopian, kunt u nalezen op de webiste …

www.archipelpoezie.nl

opslag in Haagse Bos
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GRAFISCH VORMGEVER/DTP-ER NODIG?

Gevestigd in de Archipel.
Met meer dan 20 jaar ervaring vertaal ik uw idee 

tot een aansprekend ontwerp. 
Mail voor meer informatie of een vrijblijvende o�erte.

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

Het heeft even tijd gekost om de organisatie 
rondom de restauratie rond te krijgen. Dank aan de 
eigenaar, Post.nl, die middels Astrid Wassenberg (links 
op de foto) de restauratie op zich heeft genomen. Het 
resultaat is fantastisch: De gedenkplek nodigt weer uit 
tot bezinning en rust.  

Het ‘Centraal Monument voor Gevallen ptt’ers’ in Den 
Haag is een zuil, bekroond met een kapiteel waarin 
Sint-Joris en de draak zijn afgebeeld. Op het kapiteel is 
een beeld van een staande mannenfiguur geplaatst. Aan 
de voet van de zuil bevindt zich een beeldengroep van 
een liggende vrouwen- en mannenfiguur. Het gedenk-
teken is uitgevoerd in witte natuursteen en geplaatst op 
een vierkant voetstuk. De teksten (Jan Prins) zijn weer 
verguld en het natuursteen is qua kleur nu weer zeer 
passend bij het schelpenpad van het Nassauplein.

Teksten
De tekst op de voorzijde van het voetstuk luidt:

velen vielen – zo weerloos
als halmen voor de zeis
enkelen stonden – en zongen
zongen een oude wijs
de oude wijs – van vrijheid
die trilt in elk levend hart

De tekst op de achterzijde van het voetstuk luidt:

opgericht ter nagedachtenis
van de werkers van het ptt-bedrijf
gevallen in de oorlogsjaren
1940–1945

Symboliek
De twee liggende figuren symboliseren de oorlogs-
slachtoffers. Het verhaal van Sint-Joris en de draak is een 
vroeg-christelijke legende uit de vijfde eeuw. Sinds de 
elfde eeuw staat deze vertelling symbool voor de strijd 
tussen goed en kwaad. Met het beeld wordt uitdrukking 
gegeven aan de overwinning op de bezetter. De staande 
mannenfiguur is de verpersoonlijking van de herrijzenis.

Christiaan van Noordt
Voorzitter Vereniging Bewonersbelangen Nassauplein

Een mooie aanleiding om een kop koffie te gaan drinken met 
Petros Horvers. Ik raakte in gesprek met een bevlogen man die al bijna 
veertig jaar actief is in de optiekbranche. Na zijn Fijn Instrumentmakers 
opleiding ging Petros gelijk aan de slag bij een opticien. Hij vindt het 
aantrekkelijk dat dit een breed vakgebied is. Het vak heeft een medisch 
aspect, bijvoorbeeld het doen van oogmetingen, maar ook de positie van 
het hoofd. Daarnaast is het ook een technisch beroep. Petros maakt de 
brilglazen achter in zijn atelier exact op maat en in de juiste positie ten 
opzichte van het oog. In de derde plaats is een bril natuurlijk ook een 
modisch item.  

Petros is ruim twintig geleden zelf als ondernemer begonnen. Op een 
gegeven moment had hij twee vestigingen in de binnenstad met acht 
man personeel. Succesvol. Echter, hij voelde zich te veel een manager 
worden met te weinig tijd voor zijn echte passie: het vak van opticien. 
Hij wilde terug naar de kern van zijn zaak. Vijf jaar geleden verruilde hij 
het Haagse centrum voor de winkel in de (brede) Bankastraat. 

Ondernemer en ontwerper
Petros was ook actief als ontwerper van exclusieve, op maat gemaakte 
en in goud uitgevoerde brilmonturen. Nu doet hij dat alleen nog op 
verzoek. Hij moest voor zichzelf namelijk de keuze maken. Was hij een 
atelier voor ontwerp en productie van brillen? Of opticien? Hij volgde 
zijn hart en koos voor het laatste.  
 
Petros is enorm servicegericht. Zoals hij zegt: “ik ben de winkel”. Daarom 
werkt hij nu zonder personeel in de winkel. En hanteert hij een hoog 
kwaliteitsniveau. Hij blijft investeren in de beste apparatuur. In de winkel 
verkoopt hij brilmonturen in het hogere segment. Bijzonder is dat hij niet 
alleen bekende merknamen voert, maar juist ook kleine nichemerken die 
je niet overal aan kunt treffen. Twee maal per jaar struint hij daarom de 
vakbeurzen in Parijs en Milaan af. Op zoek naar net dat bijzondere.  

Dat werpt zijn vruchten af. De klanten komen uit heel Nederland en 
speciaal voor hem. Ook de expats weten hem goed te vinden. Zij weten 
dat Petros net dat montuur zoekt dat perfect past bij het gezicht. En een 
vakman in hart en nieren is. 
 
Petros is echt een man van het ambacht. Dat uit zich ook op een ander 
vlak. Met grote liefde ontwerpt en vervaardigt hij meubelstukken. De in-
richting van de winkel is dan ook van eigen hand. Het is indrukwekkend 
om te zien hoe zorgvuldig alles met eigen hand is gemaakt. Zijn ogen 
stralen als hij praat over het maken van meubels. Ook hier geldt: The Art 
of Seeing. Petros Horvers, een creatieve ambachtsman pur sang.

mb

Petros Horvers
The Art of Seeing

Het was een prachtige zomer. Het aantal zonuren  
leek schier eindeloos. Ook de Archipel&Willemspark 
waren in de ban van de langdurige hitte. Op zo’n 
mooie dag kwam ik een goede vriendin tegen. Getooid 
met een prachtige bril. “Waar heb je die vandaan?” 
vroeg ik. “Bij Petros, the best in town” was het antwoord.

www.petros-thehague.nl
Petros The Hague is gevestigd op Bankastraat 1–x

Monument  
Nassauplein  
gerestaureerd

Op 28 juni werd op het Nassauplein het 
Nationaal Monument voor de gevallenen 
in het ptt bedrijf na restauratie opgele-
verd. Het monument staat er sindsdien 
weer als nieuw bij en straalt uit naar haar 
omgeving. 
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Architectuur in de Archipel & Willemspark

Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Dr A.J.M. van der Helm  |  t 360 55 92  |  jacobus@rkdenhaag.nl
Informatie over activiteiten: Lore Olgers  |  t 324 41 18
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Graag leid ik u rond langs 
de in deze serie artikelen 
beschreven gebouwen in  
de Archipel&Willemspark.  
bartelebrouwer@gmail.com

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900

Het Schakelpunt 
U bent van harte welkom!

Wil je mensen ontmoeten om mee naar het museum, concert of theater te gaan? Wil je uitvinden 
of yoga iets voor jou is? Vind je het gezellig om samen te eten, liever dan alleen? Hou je van een goed gesprek? 
Kom dan naar het Happy Hour in het Schakelpunt op 28 september om 16.30 uur.   
 
We komen daar ook in het kader van het project ‘Rijker Leven’. Er zal een Rijker-Leven-tafel zijn met informatie 
over de diverse activiteiten die worden ontplooid in de buurt. Je kan dan horen wat er allemaal gebeurt, en mo-
gelijk kan je ook direct je aansluiten bij een of ander. Zo is er vanaf 1 oktober weer wekelijks yoga, komt er een 
gespreksgroep regelmatig bij elkaar en is er ruimte voor een tweede groep, kun je 19 oktober mee met mensen 
uit de cultuurclub naar Muzee in Scheveningen of ga je samen met geïnteresseerden eerst een verhaal horen 
over een onderwerp waar iemand veel vanaf weet, om daarna samen te eten. Of misschien raak je wel met 
iemand aan de praat waarmee je een afspraak maakt om bijvoorbeeld samen naar theater te gaan. En vooral:  
er is alle ruimte om, bij datgene waar jij zin in hebt, anderen te ontmoeten die met je mee willen doen.

Kortom: kom 28 september naar het Schakelpunt en neem iemand mee.  
Het wordt zeker gezellig!
En noteert u de volgende vrijdagen ook alvast in uw agenda: 26 oktober, 30 november. 

Welkom en tot ziens! De barvrouwen en -mannen van Het Schakelpunt.

Neo-Renaissance hoekhuis 
van rijksbouwmeester  
C.H. Peters

Rijk versierde consoles  
met leeuwenkoppen en  
godinnen

De kerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat 
vormt samen met het Willibrordushuis in de Oude Mol-
straat en de Broeders van St. Jan een spiritueel centrum 
in het hart van Den Haag. De kerk staat aan de rand van 
onze wijk en Archipel&Willemspark behoort tot deze 
parochie. Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen 
om 09.00, 10.15 uur (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur 
(gezinsviering). Voor overige vieringen en activiteiten 
kunt u informatie vinden op onze website.

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, begelei-
den 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. Iedereen kan een beroep op ons doen.
 

Uitstapjes voor ouderen en activiteiten  
met de St. Jacobsstaf
Op woensdag 17 oktober is er een dag voor ouderen in de Emmauskerk aan 
de Leyweg. De dag heeft een religieus karakter maar er is ook tijd voor ont-
spanning, ontmoeting en een gezamenlijke lunch. U wordt thuis met de auto 
opgehaald en weer thuisgebracht.
Voor meer informatie Lore Olgers, t 324 41 18.

Op dinsdag 30 oktober maken we in herfsttocht met pannenkoekenlunch in 
Boerderij Meijendel. Vertrek 12.00 uur bij het Schakelpunt. 
Voor meer informatie Lore Olgers, t 324 41 18.

Op dinsdag 27 november; filmmiddag in de Maria ten Hovezaal,  
Willemstraat 60-a. U kunt thuis worden opgehaald. Aanvang 14.00 uur.
Voor meer informatie Lore Olgers, t 324 41 18.

Kindercatechese  
start op zondag 7 oktober
Op elke 1e en 3e zondag van de maand van 10.15– 11.45 uur is er kinderca-
techese in de Maria ten Hovezaal, Willemstraat 60a, en in de pastorie voor 
kinderen van de basisschoolleeftijd en hun ouders. 
 
De kinderen krijgen geloofsonderricht aangepast aan hun leeftijd. Ook is er 
een voorbereidingsgroep voor de eerste H. Communie en het H. Vormsel. 
Er wordt ook veel aandacht gegeven aan de voorbereiding van Kerstmis en 
Pasen. Info en vragen catechesejacobus@outlook.com

Orgelconcert Jos Laus 
vrijdag 9 november 
Organist Jos Laus bespeelt het romantische orgel van de St. Jacobuskerk op 
vrijdag 9 november. Toegang is vrij; er is een collecte ter bestrijding van de 
kosten. Aanvang 20.15 uur. 

De Surinamestraat ademt ten volle de sfeer van Couperus  
en zijn romanfiguur Eline Vere. De Archipelbuurt was  
de plek waar degenen die terugkeerden uit ‘De gordel  
van smaragd’ zich vestigden. Stedenbouwkundig is de  
Surinamestraat eerder plein dan straat.  

Bankastraat 12 • Den Haag
www.gransjean.nl

Steeds voor u op 
zoek naar bijzondere 

 lekkernijen!

Louis Couperus is afkomstig uit deze om-
geving (Javastraat nr 17 herbergt het Louis Cou-
perusmuseum) en is geëerd met een borstbeeld in 
het plantsoen. De vader van Couperus liet het huis 
Surinamestraat nr 20 bouwen. De Archipelbuurt 
wordt gekenmerkt door een grote samenhang in 
architectuur en stedenbouw. Opvallend is de sterk 
individuele architectuur van de huizen. De gevels 
zijn een uitdrukking van de rijkdom van ‘Indië’ en 
laten dat zien in de rijke ornamenten. Bijzonder aan 
de stedenbouw is ook de Paramaribostraat die een lus 
vormt en aantakt aan de Surinamestraat. De rust in 
de Archipelbuurt is hier voelbaar als een oase in de 
stad, ingesloten tussen de drukke Javastraat en Laan 
Copes van Cattenburch.

‘Van oude mensen en de dingen die voorbijgaan’
In dit deel van de Archipelbuurt wordt men zich 
bewust welke rijkdom de Indonesische Archipel 
bracht aan ons land. Dat dit deel van onze stad vele 
gemeentelijke en rijksmonumenten kent zal niemand 
verbazen. Als iets van het karakter van Den Haag 
beschermd moest worden dan wel dit bijzondere deel 
van de stad. Omdat ‘deze dingen dan voorbij zouden 
kunnen gaan’. De tijd ligt nog niet zo ver achter ons 
dat de gebouwen uit de negentiende eeuw ‘vogelvrij’ 
leken te zijn en sloop op de loer lag. De waardering 
voor de architectuur uit deze periode is sinds het 
Monumenten Inventarisatie Plan (1993) sterk toe-
genomen en heeft tot onder andere het vaststellen 
van Beschermde stadsgezichten geleid waaronder de 
Surinamestraat.

In de film ‘Eline Vere’ is een scene te zien waar zij door 
de sneeuw van het Lange Voorhout langs de huizen 
van de Surinamestraat naar Scheveningen snelt. Voor 
die gelegenheid is toen kunstsneeuw aangebracht. 
Nog geen twee weken later sneeuwde de stad met ech-
te sneeuw onder en ontwrichtte het verkeer volledig. 

De monumentale huizen zijn een uitdrukking van het 
‘Fin de siècle’ en de Neo-Renaissance. De panden heb-
ben rijk versierde consoles met godinnen en leeuwen-
koppen en met ornamenten versierde erkers. Het Rijks-
monument Surinamestraat 42 in Neo-Renaissancestijl 
(1880–1881) is van rijksbouwmeester C.H. Peters (tevens 
architect van het Ministerie van Financiën). De aanleg 
van de Surinamestraat dateert van 1881.

Den Haag zou Den Haag niet zijn zonder dit unieke 
deel van de stad.

Couperus en zijn 
Eline Vere zijn nergens 
méér voelbaar dan  
in de Surinamestraat

Den Haag  
zou Den Haag  
niet zijn zonder  
dit unieke deel 
van de stad

Bart Brouwer

www.rkdenhaag.nl

De laatste vrijdag van de maand tussen 16.30–18.00 uur willen we met drankjes, 
hapjes en gastvrijheid zorgen voor een lichtpuntje in de donker wordende dagen. 
U betaalt de drankjes (met of zonder alcohol) en wij zorgen voor wat lekkere hapjes.

Happy Hour  
voor 55+ uit de wijk

Het levenstestament is een notariële akte 
waarmee u de mogelijkheid hebt om tijdens uw leven 
voorzieningen te treffen voor de situatie dat u niet 
meer in staat bent uw belangen goed waar te nemen. 

In een levenstestament kunt u uw wensen en regelin-
gen met betrekking tot verschillende persoonlijke – en 
zakelijke belangen vastleggen. Denkt u hierbij aan de 
administratie van uw vermogen (waaronder het doen 
van betalingen), uw persoonlijke belangen (waar gaat 
u wonen wanneer u niet meer in staat bent zelfstandig 
te wonen?) en medische kwesties (overleg met artsen 
over uw behandeling en het staken daarvan). 

U kunt in het levenstestament aangeven wanneer de 
regelingen in werking treden, bijvoorbeeld als  
u langdurig niet meer in staat bent uw belangen  
te behartigen. De voorlichting wordt gegeven door 
een notaris van “Caminada Notarissen”.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 1 novem-
ber van 14.30 tot 16.30 uur in Het Schakelpunt, Burg. 
Patijnlaan 1900.  
 
Wanneer u aan de bijeenkomst wilt deelnemen, 
dan kunt u zich aanmelden bij het Klokhuis,  
telefoon 070 350 35 11.

De 4 zekerheden van Evita Zorg
� altijd en direct inzetbaar
� alle zorg en ondersteuning thuis
� vaste zorgverlener die bij ú past
� volgens afspraak op afgesproken tijd

Spreekuren door diverse professionals
Elke dinsdag 14.00-16.00 uur in Evita Lokaal

Evita abonnement afsluiten?
Laat ons u informeren!

Thuiszorg die bij ú past

Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

Informatiebijeenkomst

levenstestament & erfbelasting
Hoewel het erfrecht, testamenten en daarmee samenhangende belastingen  
aan de orde zullen komen, wordt op de bijeenkomst op donderdag 1 november 
bijzondere aandacht besteed aan het “Levenstestament”. 

 — advertentie —

 — advertentie —



12   archipel & willemspark  september 2018

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

Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4 — 2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11   
e. stichtinghetklokhuis@live.nl
f. www.facebook.com/klokhuis.denhaag
www.stichtinghetklokhuis.nl

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur, 
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangs-
kaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, 
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.  

Beheer: mevrouw Randjeni Dubar
Assistent beheer: Valentine Washington

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer Ruud Klein  |  voorzitter 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw Liesbeth de Bles  |  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

De heer Willem Oostdam  |  penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl

De heer Wijnand Punt  |  bestuurslid 
wpunt40@live.nl

Ouderenconsulent  Matthias Wenzel,
spreekuur maandag tussen 11.00 – 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: Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis–Harten, t 350 34 94

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

programma het klokhuis

dagelijks open

koffie & thee  
in de ontmoetingsruimte  

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

maandag

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

Gym voor ouderen op de stoel
12.45 uur — op afspraak

Spreekuur Ouderenwerk Zebra
11.00 tot 12.00 uur   

— op afspraak
Tafeltennis 

13.30 tot 15.00 uur

dinsdag

Bewonersorganisatie  
Archipel&Willemspark

09.00 uur 
Trombosedienst +  
Bronovo prikpost

10.00 tot 11.00 uur
Juridisch spreekuur

19.00 uur   
Laatste dinsdag van de maand  

— 0p afspraak
Bouwkundig spreekuur

19.00 uur   
3e dinsdag v.d. maand

— 0p afspraak
 

woensdag

Yoga
09.00 uur  Engelstalig

Peuterbudo
10.00 uur   

informatie bij ’t Klokhuis
Indische Koempoelan

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
Aanmelden bij de zaal

Sodurado
16.15 uur  5–15 jaar

Alexander Techniek
— 0p afspraak

 
donderdag

Spreekuur computers
in de ochtend   

aanmelden bij kantoor
Alexander Techniek

— 0p afspraak
 

vrijdag

Bewonersorganisatie  
Archipel&Willemspark

09.00 uur 
Yoga

09.30 tot 10.45 uur
Koersbal 50+ 

10.00 uur   
Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek
12.30 tot 13.30 uur  1e verdieping

zaterdag

Kindermusic
09.00 uur  2–7 jaar Engelstalig

Sodurado
13.30 uur  5–10 jaar

zondag

Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

Exposities  
in Het Klokhuis

… voor het bakken van pannenkoeken 
rond het middaguur. Belt u naar het  
Klokhuis voor meer informatie 070 350 35 11.

… om samen met de beheerder bezoekers 
te ontvangen. Voor inlichtingen belt u met 
de beheerder Randjeni Dubar 070 350 35 11.

Vrijwilligers gezocht 
in Het Klokhuis

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 uw buurt nog 
meer te bieden heeft : ) U bent altijd welkom!

Van maandag 8 oktober tot zaterdag  
17 november exposeer ik met acryl 
schilderijen. Ik schilder vooral figura-
tief maar soms rolt er ook wel eens een 
abstract uit mijn penselen. Daar naast 
vind ik het leuk mijn ervaring te delen 
met anderen. Dat doe ik in het wijk en 
dienstencentrum De Geest, waar ik 
inmiddels 3 groepen begeleid die daar 
1 keer in de week komen schilderen.

Van 11 augustus tot 7 oktober dit jaar exposeert Hak Stam in ’t Klokhuis. Zij 
kreeg haar opleiding op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Als do-
cente Mode en Vormgeving was ze vele jaren verbonden aan het Centrum voor 
Kunst en Cultuur in Zoetermeer. Daarnaast heeft ze als modeontwerpster en 
beeldend kunstenaar een atelier in Voorburg waar ze werkt aan kunstzinnige 
kleding en aan schilderijen. Die schilderijen kunt u gaan bewonderen!

Sonja Flipse

Hak Stam
11 augustus  
t/m 7 oktober

8 oktober  
t/m 17 november

Iedere 2e woensdag van de maand wordt er van 13.30 tot 15.30 uur een 
gezellige maar vaak ook leerzame bijeenkomst gehouden in Wijkcentrum  
Het Klokhuis georganiseerd door Stichting Pelita. Vanaf september begint 
ook onze Koempoelan weer in het Klokhuis. Dit seizoen hebben we een grote 
variëteit aan gastsprekers bereid gevonden om op te treden.

10 oktober Harrie Djojowikromo zal ons vergezellen en ons inwijden in de 
Krontjong. In november komen Margaret Leidelmeijer en Ron Habiboe vertel-
len hoe je je eigen stamboom kunt opstellen en hoe een Indische en Molukse 
familie met elkaar verbonden zijn.

14 november Margaret Leidelmeijer, afgestudeerd in de niet-westerse 
sociologie, heeft zich in haar verdere loopbaan o.a. gespecialiseerd in het 
Indische erfgoed. Ze zal een uiteenzetting geven hoe te werk te gaan bij het op 
zoek gaan naar je Indische ‘roots’.

Donderdag 11 oktober start in Buurthuis De Kronkel de cursus “In ba-
lans”, een cursus over valpreventie. Er wordt uitgebreid tijd besteed aan tips 
en adviezen om vallen te voorkomen. Deelnemers leren zelf de veiligheid van 
hun huis te beoordelen en maken kennis met speciale balans-verbeterende 
oefeningen. In de cursus is een balanstest opgenomen. De cursus is bedoeld 
voor mensen vanaf ongeveer 60 jaar. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten 
op de donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. De data zijn: 11, 18 en 25 oktober en  
1 november. De kosten voor deelname aan de cursus bedragen €10. 
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden bij “de Kronkel”, Westeinde 425, tel. 
070 205 30 80. Voor informatie kunt u ook terecht bij dhr. M. Wenzel, oude-
renconsulent Zebra Welzijn, tel. 06 433 952 89.

Koempoelan najaar 2018

Cursus ‘In Balans’

Wat is stoelyoga eigenlijk…?
Stoelyoga is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen die de yoga 
oefeningen niet meer op de mat konden uitvoeren. Tegenwoordig is het 
een volwaardige vorm van yoga geworden en wordt het door een veel 
breder publiek beoefend. 

Een les duurt een uur en tijdens de les komt het hele lichaam in beweging 
op de stoel. Er wordt ruim aandacht besteed aan de adem in combinatie met 
de oefeningen. Zin om mee te doen? Wij zien u graag in het Klokhuis! De 
lessen zijn op de maandag van 12.45 tot 13.45 uur. De kosten bedragen € 25 
per maand (met Ooievaarspas: € 20). De docente is Conny Brouwers (gediplo-
meerd yoga docente Saswitha Stichting.) Conny heeft vanaf het begin aan de 
bakermat van de stoelyoga gestaan en begon met de stoelyoga in 2001.
Aanmelden kan bij Conny, 06 462 224 99 of via: conny.brouwers@gmail.com 


