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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

International 
Residents

nieuws… mensen… samenleving… www.archipelwillemspark.nl
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p. 3 Kraam Nassaulaan

p. 5 Museum Sophiahof

p. 9   Hélene Swarth 
Vreemde vogels in de Archipel

p. 6  Boomspiegeltuintjes 
Mala kkastraat 

Wil je weten wat je in je eigen huis het beste kan doen, wat er in Archipel & 
Willemspark gaat gebeuren, wat de overheid en Stedin van plan zijn te doen met 
en voor onze wijk en ben je benieuwd wie zich allemaal in onze wijk inzetten voor 
de energietransitie? Kom dan naar het EnergieCafé op dinsdag 15 oktober.

Buurt aan het woord
Sprekers zijn onder andere: Liesbeth van Tongeren, wethouder Duurzaamheid 
en Energietransitie in Den Haag, Kirsten Wilkeshuis, lid Raad van Toezicht van 
Duurzaam Den Haag,  lid Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland voor 
D’66 met economie & groen in haar portefeuille en bewoner van onze wijk, Petran 
van Heel, binnen de afdeling Sector Advisory van abn–amro verantwoordelijk 
voor de sector Bouw en de sector Real Estate en bewoner van onze wijk. Je ziet al: 
toonaangevende sprekers die uit onze eigen buurt komen, vertellen hun verhaal. 
En we hebben er veel meer in onze wijk, dat zul je zien als je kennis maakt met het 
netwerk van mensen die zich inzetten voor het verduurzamen van onze wijk. Ook 
onze energiecoaches, Michiel Ottolander en Marga Zuurbier, die je kunnen 
helpen met advies over verduurzaming van je eigen huis. Tevens aanwezig zal zijn 
Energy Guards, bekend van onze collectieve zonnepanelen-inkoopactie, en die 
zich nu richt  op eenvoudige comfortverhogende maatregelen zoals bijvoorbeeld 
het beter inregelen van de bestaande verwarmingsinstallatie. Al deze mensen kunt 
u ontmoeten op 15 oktober in het Vreedehuis, Riouwstraat 1.

Groene Buurt 
De avond wordt georganiseerd door de werkgroep duurzaamheid Archipel & Wil-
lemspark ‘Groene Buurt’. Wij zetten ons sinds 2011 in voor een duurzame, groene 
buurt. Dat doen we met het organiseren van projecten zoals de gezamenlijke in-
koop van zonnepanelen en het organiseren van onze EnergieCafés waar experts op 
het gebied van duurzaamheid en buurtgenoten hun kennis en ervaringen kunnen 
delen. Zo hopen wij buurtgenoten te inspireren tot het zelf opwekken van energie, 
het minder gebruiken van energie en grondstoffen en het vergroenen van de buurt. 

Helpt u weer mee?
Voor de achtste keer wordt de inmiddels ver-
trouwde Voedselbankactie weer gehouden. 
Wij nodigen u van harte uit om een bijdrage 
te leveren. Welkom zijn: Alle houdbare 
producten zoals pasta, rijst, koffie, thee, 
soepen, groenten en fruit in blik of potten. 
Verzorgingsproducten als bij voorbeeld 
tandpasta, waspoeder, zeep, shampoo etc.
Diervoedingsproducten zijn ook zeer welkom 
voor de huisdieren. De Voedselbank neemt 
geen producten mee waarvan de houdbaar-
heidsdatum overschreden is.

Inzamelpunten
Op twee locaties kunt u uw bijdragen brengen:
Wijk- en Dienstencentrum Het Klokhuis 
Celebesstraat 4, van 09.00 tot 19.00 uur.
Het Schakelpunt Burg. Patijnlaan 1900, 
alleen in de ochtenden van 10.00 tot 12.00 uur.

De Voedselbank haalt alles op en zorgt dat het 
in goede handen komt. Ook dit jaar hopen we 
weer een grote bijdrage te kunnen leveren. 
Het resultaat zal weer in de wijkkrant van no-
vember worden vermeld. Deze aankondiging 
is in verband met de verschijningsdata van de 
wijkkrant wat vroeg. Het voordeel is dat u de 
komende weken wat opzij kunt leggen voor 
de actie van 4,5 en 6 november. Noteert u vast 
de data in uw agenda.

Met vriendelijke groeten,
Anne Tieleman 

www.groenebuurt.net

Een avond voor iedereen in Archipel&Willemspark die 
wil weten wat de energietransitie voor zijn eigen huis en 
onze eigen wijk kan betekenen. 

Voedselbankactie
4 tot 6 november 

Wat een verbetering: de afvalsorteerplaats 
aan het Nassauplein is grotendeels “onder-
gronds” gegaan. De vieze containers zijn 
verdwenen. Goed werk van de Gemeente.

En nu maar hopen dat gebruikers – wijkbewoners 
maar ook veel passanten – er bewust en sociaal 
mee omgaan en er geen rotzooi naast zetten. 
 ah

Afvalsorteerplaats

ENERGIE CAFE

DINSDAG 
15 OKTOBER 

Vreedehuis         
Riouwstraat 1

19.30 uur         
tot 22.00 uur
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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
Agnès Philipse   
agnes@archipelwillemspark.nl
Hannie Verhoog  
hannie@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

wijkkrant
Sluiting kopij: 5 november 2019
Sluiting advertenties: 8 november 2019 
Uitkomen wijkkrant: 28 november 2019 
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Arjan Hamburger, Loes van Lakerveld,  
Frederique Nijhuis, Else Ponsen, 
Engelien Scholtes, Marjan Teesing,  
Jan Wychers 

correcties  
Eva Drijver

bijdrage architectuur
Bart Brouwer

strip voorzijde 
Jos Lammers, joslamcomics.nl 

vormgeving
Wilmar Grossouw (de ontwerpvloot)

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

Gym op de stoel M.B.V.O.
dinsdag 11.00–12.00 uur Aanmelden ter plekke

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 A&W
bart.j.b.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 

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 2019 
donderdag – 10 oktober, 7 november,  
15 december

Klachten stadsbeheer
bel 14 070

Buurt in beweging

Dierenambulance
bel 070 328 28 28

Ruimtelijke ordening 

Het splitsen van woningen heeft in sommige wijken zo’n  
grote vlucht genomen dat er een nieuwe Huisvestingsveror- 
dening is gekomen waarin het met ingang van 1 juli 2019  
verboden is om woningen op te splitsen in appartementen.  
Dit is nog slechts in enkele wijken toegestaan. Naar het zich  
laat aanzien geldt dit integrale verbod alleen voor woningen.

Het gebouw aan de Sumatrastraat 215a, waar tot voor kort de statushouders woon-
den, wordt afgebroken. Er komt een nieuw gebouw op deze plek. Het ontwerp zou 
goed in de omgeving passen. Tot aan de sloop wordt het pand anti-kraak bewoond.

Uit recente mededelingen van de betrokken wethouder volgt dat het college, gelet 
op de afweging van belangen (met name de omvang van de locatie van het politie-
bureau aan de Burgemeester Patijnlaan in de internationale zone) onverminderd 
mikt op het t.z.t aanwenden van het politiebureau als locatie van voor een inter-
nationale organisatie, en dat het vrijkomen van het politiebureau de komende 
jaren nog niet wordt verwacht. Het aanwenden voor woningbouw, deels sociaal of 
niet, staat vanuit die afweging niet voorop. Een aantal omliggende vve’s hebben 
bewaren kenbaar gemaakt tegen eventuele (deels sociale) woningbouw en de visie 
van A&W daarop.     

Verkeer

Zorgvliet en Archipelbuurt behoren nu tot hetzelfde parkeervergunningsgebied. 
Bewoners van Zorgvliet mogen nu in de Archipelbuurt parkeren en vice versa. 
Men verwacht niet dat dit problemen gaat opleveren gelet op het beperkte aantal 
(inwoners en) auto’s in Zorgvliet.

Vergroening

De groenstrook op het Nassauplein wordt doorgetrokken naar de uiteinden van 
het plein. Dit gaat de verstening en het wildparkeren tegen. De middenberm van 
de Burgemeester Patijnlaan wordt in de loop van 2020 vergroend.

AED’s 

De werkgroep Openbare ruimte heeft geïnventariseerd hoeveel AED’s er in de wijk 
zijn. Het zijn er meer dan in de app of op de website van het Rode Kruis staan. De 
werkgroep heeft de AED’s in kaart gebracht. Het kaartje komt binnenkort op de 
website te staan. Het Rode Kruis geeft binnenkort een cursus AED in het Klokhuis. 
Wie interesse heeft kan meedoen voor €40. 

Duurzaamheid

De werkgroep Duurzaamheid organiseert op 15 oktober 2019 een bijeenkomst  
over Energietransitie in het Vreedehuis, Riouwstraat 1. De Wethouder voor Milieu 
en enkele bewoners die veel van het thema weten zullen hieraan meeewerken.  
Aan het eind van de avond staan zij klaar voor het beantwoorden van vragen.

Gemeente

Wethouder Van Alphen houdt op 29 oktober van 18.00–20.00 uur een inloop-
spreekuur in ’t Klokhuis. Een ieder die de wethouder wil spreken, kan zonder 
afspraak langskomen.

Gerard Spierenburg, contactpersoon van de bewonersorganisatie bij de gemeente 
gaat met pensioen en nam afscheid van het wijkberaad. De aanwezigen hebben 
hem bedankt voor zijn jarenlange positieve inzet voor de wijk. Wie zijn opvolger 
wordt, is nog niet bekend. 

Volgend wijkberaad dinsdag 19 november om 20.00 uur 

Wijkberaad 10 september 2019

www.archipelwillemspark.nlHet volledige verslag vindt u op de website

advertentie

Geplukt 
uit het  
verslag

Ellen Grootes

Het zal de vaste klanten niet zijn ontgaan, kaasexpert Annelies van den 
Ende verwacht eind oktober haar tweede kindje. Zoon Menno krijgt er een 
broertje bij. Deze heuglijke gebeurtenis heeft heel wat in beweging gezet.  
Na twaalf onvergetelijke, mooie jaren ondernemen aan de Bankastraat, 
draagt Annelies haar winkel over aan Mariël Knijnenburg.

Annelies kijkt terug op een aaneenschakeling van hoogtepunten. Een speciale 
vermelding verdient het verkrijgen van de titel ‘Beste Buitenlandse Kaasspecialist’, 
van het vakcentrum Food & Delicatessen. Annelies begon in de Archipelbuurt als 
medewerker in de zaak van Leo Brouwer en startte in januari 2008 als zelfstandig 
ondernemer. ‘Ik heb de kleine kinderen van veel klanten zien opgroeien en naar de 
middelbare school zien gaan…’, vertelt ze, terwijl ze achter in de winkel een kopje 
koffie drinkt. ‘Het meest heb ik genoten van de toevallige gesprekken die ontstaan 
tussen het kaas snijden door’, vervolgt ze. ‘Veel mensen in deze wijk zijn bereisd 
en hebben boeiende verhalen. Anderen zijn al wat ouder en hebben een bewogen 
leven achter de rug. Al die spontane ontmoetingen ga ik zeker missen. Ik ben 
dankbaar voor de vele mooie momen-ten en de trouwe klantenkring.’

Annelies benadrukt dat niemand zich zorgen hoeft te maken. ‘Ik draag de winkel 
over aan kaasvaardige opvolgers’, zegt ze met een vrolijke lach. Het echtpaar Wim 
en Mariël Knijnenburg runt al twaalf en een half jaar, met succes, een kaas en noten 
speciaalzaak in Loosduinen. Wim blijft die winkel verzorgen. Mariël gaat, samen 
met Els en de andere vaste medewerkers, per 1 oktober aan de slag in de Archipel. 
Mariël is een bevlogen kaasspecialist. Enthousiast kijkt ze er naar uit om de  
culinaire genieters in deze wijk en omstreken van dienst te zijn. Welkom!
 
Camie van der Brug

Eigenaarswissel Alexanderhoeve
Het gebouw waar Bali en Sumatra samenkomen 
is verkocht aan een projectontwikkelaar. De 
stichting Migrascope die er een twintigtal bewo-
ners (merendeels statushouders afkomstig uit 
Eritrea) begeleidde moet het vanaf 1 juli zonder 
deze vestiging doen. 

Gelukkig hebben de bewoners met hulp van de Ge-
meente elders woonruimte gevonden. Dat betekent 
dat de werkplaats in de Sumatrastraat gesloten is. Voor 
veel buurtgenoten was dit inmiddels een welkome plek 
waar je je fiets kon achterlaten voor kleine reparaties, 
gecombineerd met een praatje met bewoners.

Gaat deze service verloren?
Misschien niet! Migrascope beschikt nog over meer 
vestigingen in Den Haag, onder andere aan de Pomp-
stationsweg (achter de imposante kasteelpoort van de 
voormalige gevangenis). We proberen vanuit hier een 
mobiele werkplaats in te richten, waarmee reparaties 
aan huis kunnen worden verricht. U mailt voor een 
afspraak en de fietsenmaker komt bij u langs! Dit 
wordt mede mogelijk gemaakt door de firma Beer 
(www.beerfietsen.nl) die een fantastische elektrische 
bakfiets ter beschikking stelt. Meer inlichtingen en 
afspraken via Migrascope, r.tondo@migrascoop.nl

Michiel Ottolander & Dick Niessing

Geen fietsenmakers 
meer in Sumatrastraat

Nu een prijzend stukje over Henk, van de  
kraam op het Nassauplein. Hij hoort inmiddels bij het 
meubilair van het Nassauplein, is een hardwerkende 
middenstander, die altijd in weer en wind (en walm) 
en met plezier en inzet, en een praatje voor iedereen, 
open is. Ik vind dat we best blij mogen zijn met hem. 
Ik weet dat er mensen zijn die hem weg willen heb-
ben, maar een volgende uitbater is waarschijnlijk niet 
beter. Bovendien is hij best handig. Je kunt er frieten 
halen, als je ze zelf niet wilt bakken, hij heeft goeie 
vis en lekkere broodjes etc. En een klein terrasje voor 
als het warm is. Zijn prijzen zijn archaïsch. Laten we 
hem omarmen, voordat hij er de brui aan geeft en er 
een onbekende voor in de plaats komt, die misschien 
niet bij de buurt past.

mvg

Wassenaar heeft veel vaste klanten: merendeels 
bewoners en werknemers uit de buurt, onder andere 
van ambassades. Maar ook de Golden Earring en 
leden van het kabinet worden er gesignaleerd. 

Oorspronkelijk stond er op deze plek een kleine kiosk 
voor de verkoop van kranten en chocola. Later, in een 
nieuw onderkomen, werd dat een haringkraam en 
tegenwoordig is het een zaak met een uitgebreider 
aanbod: vis, soep, patat en wat dies meer zij.

“Ik run de zaak in mijn eentje en maak thuis alles 
zelf klaar. Je kunt bij mij ook verse vis, mosselen of 
oesters bestellen die ik iedere ochtend bij de afslag in 
Scheveningen haal”, vertelt Wassenaar.

Het plan is om de huidige kraam eind van het jaar te 
vervangen door een nieuw, eigentijdser exemplaar. 

Wassenaar won in 2017 een gemeentelijke prijsvraag 
van €25.000 voor het meest aantrekkelijke en duur-
zame ontwerp voor een nieuwe kiosk. Hij ontwik-
kelde dat samen met een architect.  

Dat ontwerp is op verzoek van de welstandscommis-
sie en na diverse bezwaren van bewonersvereniging 
Nassauplein aangepast: het beton wordt grotendeels 
afgedekt met hout en er komt een plantendak. Er 
komt ook fraaier meubilair. De kiosk wordt aangeslo-
ten op waterleiding en riolering want die ontbraken. 
Wagenaar neemt nu iedere dag grote jerrycans met 
water van huis mee.

Een aantal omwonenden is nog niet blij met het aan-
gepaste nieuwe ontwerp: te groot, te horeca-achtig, 
onvoldoende passend bij de historische omgeving, 
vrees voor parkeeroverlast.

Henk en zijn kraam komen aan bod in een aan de Hol-
landsche Nieuwe gewijde aflevering van de Keurings-
dienst van Waarde die de npo dit najaar uitzendt.

ah

Ingezonden brief  
over Henk (ingekort)

De Nassaukraam
Al jaren lang is het een vertrouwde 
aanblik: de snackkraam van Henk Was-
senaar aan het Nassauplein, op de grens 
van Archipel & Willemspark. 

Het winnende ontwerp 
van de kraam uit 2017. 
Inmiddels is het ontwerp 
aangepast.

‘ Een aantal  
omwonenden  
is nog niet  
blij met het  
aangepaste 
nieuwe ontwerp: 
te groot, te  
horeca-achtig, 
onvoldoende 
passend bij  
de historische 
omgeving’

i n  m e m o r i a m

Huiskamerbridge
Heeft u zin om in de buurt te bridgen! 

We hebben nog plaats voor enkele mensen.  
Maandelijks spelen 24 paren tegen een  
ander paar in de wijk zestien spelletjes. 

 
Voor informatie kunt u terecht bij

Liesbeth Akkerman-Deen  t. 06 41 20 05 58

Er wonen in onze wijk meerdere fotografen. Een 
daarvan was Ellen Grootes. Was, want ze overleed 
op 27 mei, bijna 68 jaar jaar oud. 

Ellen is vooral bekend geworden door haar foto’s van 
kinderen. Van haar fotografie alleen kon ze niet leven.
Voor aanvullende inkomsten werkte ze in cafés. Ze 
had een goede en nogal dure smaak. De tering naar de 
nering zetten was niks voor haar. Ze leende makkelijk 
bij vrienden en bekenden. Ellen was iemand die je 
graag een plezier deed. Dat wist ze, sterker nog: ze 
rekende erop. 

Ze was innemend en charmant. En kon stralen als 
geen ander. Als ze daar zin in had tenminste. En 
dat was vaak. Zo niet, dan ging ze als een schaduw 
onopvallend voorbij. Wij noemden dat het Marilyn 
effect, naar Marilyn Monroe. Voor ze overleed was 
ze geruime tijd ziek. Af en toe leek het even beter te 
gaan. En ging ze weer aan het werk. Toen we haar niet 
meer op straat tegen kwamen, wisten we genoeg.

Op het afscheid  in Het Vreedehuis waren veel buurt-
genoten aanwezig. Het was een mooie zomerdag. In 
de zaal werden foto’s van haar geprojecteerd en herin-
neringen opgehaald. Ze werd daarbij niet gespaard. 
Maar bleef ondanks dat sympathiek.

De Archipel is behalve een fotograaf, ook een ster 
armer.

jw
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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

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

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

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

Omdat je maar 
één keer afscheid 

kunt nemen...

Merlijn Berkhout | 06-17492776
www.cirkelvanafscheid.nl

Uitvaartbegeleiding op maat

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

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

Behalve aan een museum biedt het fraaie 
pand ook onderdak aan vier “Indische” organisaties 
en het Moluks Museum, dat vroeger in Utrecht was 
gevestigd. Verder is er voor ons koloniaal verleden het 
museum Bronbeek bij Velp. Maar dat werd te klein 
gevonden om ook alle instellingen die nu in Sophia-
laan 10 zijn ondergebracht, te herbergen.

De openingstentoonstelling heeft als titel: “Vech-
ten voor vrijheid, de vele gezichten van verzet”. Het 
grootste deel van de tentoonstelling bestaat uit docu-
menten en foto’s. Dat betekent: kijken en lezen. Het 
vergt enige inspanning. Daarbij komt dat de layout 
van de expositie weinig structuur biedt. Je kijkt naar 
een serie puzzelstukjes die niet makkelijk te plaatsen 
zijn. Het onderwerp “Verzet” is verzet in de Tweede 
Wereldoorlog in Nederlands Indië door een aantal 
Indische Nederlanders en Indonesiers tegen de Japan-
ners. Maar ook van verzet van Indonesiers in Neder-
land tegen de Duitsers. Na 1945 was er bovendien tot 
1949 de oorlog van Indonesië tegen de Nederlandse 
overheersing. Al met al: geen gemakkelijk onder-
werp voor een tentoonstelling. Een duidelijk verhaal 
hierover is moeilijk in zo’n kort bestek te vertellen. 
Het ontbreekt bovendien in de expositie aan aanspre-
kende objecten, die een expositie levendig maken. 
Zeker op de openingstentoonstelling  had daar best 
meer aandacht aan besteed kunnen zijn.  
 
Er is aan het museum voor 3 jaar rijkssubsidie toege-
kend. Dat is niet veel tijd, voor het verwerven van een 
eigen identiteit. Verder moeten ze het zien te rooien 
met sponsor- en entreegelden. De exploitatie van een 
museum, ook al is het klein, is kostbaar. Als bron 
van inkomsten spelen museumwinkel en restaurant 
vaak een belangrijke rol. Beide zijn heel bescheiden. 
De Sophiahof heeft wel twee zalen voor verhuur ter 
beschikking. De bibliotheek is te gering in omvang 
en kwaliteit om veel te bieden aan  geïnteresseerde 
bezoekers. Ook een archief, dat voor onderzoekers en 
bezoekers toegankelijk is, zou wat kunnen toevoegen, 
evenals een eventuele eigen collectie. 

Bij de opening werd er gedemonstreerd. Wat als een 
schaduw over dit project hangt, is het ongerief van 
veel Indische Nederlanders over de afhandeling van 
hun financiële aanspraken na hun repatriëring. Eisen 
t.a.v. salaris en pensioenrechten zijn door de opvol-
gende regeringen genegeerd. Wel werd er, in 2001 in 
het kader van “Het Gebaar” een uitkering gedaan aan 
diegenen die in 1942–1945 in Indonesië waren. Die 
stond echter in geen verhouding tot de geleden scha-
de. Eveneens van de gelden van “Het Gebaar” werd er 
in de Javastraat een ontmoetingscentrum ingericht. 
Dat ging vrij snel ten onder aan financieel wanbeleid. 
De demonstranten beschouwen dit museum nu als de 
fooi waarmee ze opnieuw worden afgescheept.

Over de komende exposities en activiteiten leest u 
op de website van het museum. De toegangsprijs is 
€9,50. De museumjaarkaart is niet geldig.
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Muurgedichten zijn op allerlei plekken te zien in onze 
wijk. Er moeten zo onderhand wel meer dan een dozijn poëtische 
muren zijn. Maar onlangs werd op het raam van Atjehstraat 13  
een eerste Raamgedicht onthuld. Dat raam heeft een historie. 
Eerder stond daarop “De Sierkan”. Daarna “Selldruk”. En lange 
tijd ook “Sendrata”. Maar nu: Immortelle xlix: van Piet Paaltjens, 
een pseudoniem van Francois Haverschmidt.

 Wel menigmaal zei de melkboer
 Des morgens tot haar meid:
 ‘De stoep is weer nat.’ Och, hij wist niet,
 Dat er ’s nachts op die stoep was geschreid.
 
 Nu, dat hij en de meid het niet wisten,
 Dat was minder; — maar dat zij
 Er hoegenaamd niets van vermoedde,
 Dat was wel hard voor mij.
     

De eigenaar van het raam is betrokken bij de totstandkoming van 
de muurgedichten. Toch is de overgang van muurgedicht naar 
een raamgedicht nog een hele stap. Een confrontatie met poëzie 
op ooghoogte en dichtbij, inplaats van hoog en op afstand. Dat 
geeft een heel andere beleving.

Bij de onthulling ontstond er een levendige discussie over de 
identiteit van “Zij”. Wij kwamen er niet uit en gingen met de 
vraag: “Wie is Zij”? naar huis. Dat bleef maar zeuren… Gaat u 
eens kijken bij Atjehstraat 13. Denk  eens na over die vraag.

De oplossing wordt beloond! jw

Museum  
Sophiahof
Voor Mondriaan en Escher moet je in 
Den Haag zijn. Maar ook voor Indië. 
Naast de Tong Tong Fair op het Malie-
veld in juni, is er sinds kort het Museum 
Sophiahof aan de Sophialaan 10.

www.museumsophiahof.nl

Wie is zij?

KUNSTENAARS 
IN DE BUURT

Al op de academie kreeg zij haar eerste opdracht voor 
het illustreren van de sprookjes van de Gebroeders Grimm bij 
Lemniscaat (uitgeverij). In de jaren tachtig maakte zij regelmatig 
tekeningen voor het platenlabel Hathut Records. In Bologna won 
zij in 1986 met het boek Der Hut des Kaminfegers (‘De hoge hoed van 
de schoorsteenveger’) de eerste prijs van de kinderboekenbeurs.

Robine vertelt
De illustrator Max Velthuis heeft in die eerste jaren een belangrij-
ke rol in mijn leven gespeeld. Hij heeft mij begeleid en gestimu-
leerd om niet alleen kinderboeken te illustreren maar ook zelf te 
schrijven. Mede dankzij zijn inspiratie heb ik de eerste prijs van 
de kinderboekenbeurs in Bologna gewonnen. 
Toen ik in de 4e klas van de Kunstacademie in Den Haag zat, 
wilde ik me als kunstenaar verder ontwikkelen aan de Kunstge-
werbeschule in Bazel. Het onderwijs daar stoelt op de principes 
van Bauhaus. Op een dag ging ik met een paar vriendinnen naar 
Bazel en ontmoetten we, Christian Vogt, de fotograaf. Ik vroeg 
hem naar de Kunstgewerbeschule.  Hij vertelde dat hij daar ook 
had gestudeerd, samen met zijn vriend Klaus Baumgärtner. Hij 
stelde voor mee te gaan naar zijn studio om mij aan Klaus voor te 
stellen. Klaus zou mij in de Schule kunnen rondleiden.

Toen ik Klaus leerde kennen nam mijn leven als mens en als kun-
stenaar uiteindelijk een andere wending. Het was een bijzondere 
ontmoeting voor ons allebei. Klaus nam me in die week mee naar 
de Kunstgewerbeschule en we maakten verschillende uitstapjes. 

We hadden meteen een klik. Dit was het be-
gin van onze jarenlange relatie als geliefden 
en als kunstenaars.

Mijn leven speelde zich echter af in Den 
Haag. Ik had een zoontje van toen twee jaar 
en wij woonden nog bij mijn ouders. Het 
contact met Klaus verliep in het begin per 
brief. Klaus heeft mij geweldig beïnvloed in 
mijn ontwikkeling. Hij was een zeer extravert 
en expressief kunstenaar en nam mensen 
direct voor zich in. Onder zijn invloed ben 
ik een autonoom kunstenaar geworden. 
Klaus werd beroemd en een aantal jaren later 
huurde hij een groot huis in de Elzas niet ver 
van Basel, met 24 kamers en een keldergewelf 
uit de 12e eeuw. Toen ging de kogel door de 
kerk en vroeg hij mij met mijn zoontje Jelle 
van inmiddels 8 jaar naar de Elzas te komen. 
Jelle zat op de Vrije School in Den Haag en 
kon in Bazel ook zonder problemen door naar 
de Vrije School. 

We beleefden creatieve en vruchtbare jaren in de Elzas. Samen 
kregen we nog een zoontje. Ons leven was veeleisend. Klaus, altijd 
actief, had veel tentoonstellingen en ontmoette talrijke interes-
sante mensen. Ik werkte veel in mijn eigen atelier. Aanvankelijk 
met houtskool en krijt, maar later raakte ik geïnspireerd door 
het werken met kleuren en pigmenten. Ik ben steeds meer non-
figuratief gaan schilderen en heb mijn fascinatie voor kleur in 
verschillende boekjes uitgewerkt 

Na acht heerlijke en productieve jaren in de  Elzas besloten we, 
ook met het oog op de  toekomst van de kinderen naar Neder-
land terug te keren. We kochten een huis in de Malakkastraat en 
bleven ook daar actieve kunstenaars. Vanaf 1988 tot en met 2013 
werkten wij als docent aan de Koninklijke Academie. Ik had en 
heb regelmatig tentoonstellingen bij Galerie Maurits van der Laar 
in Den Haag. En Klaus kreeg een overzichtstentoonstelling in 
het Foto Museum, waarbij een prachtig fotoboek van al zijn werk 
uitkwam. Ook verkocht hij werk aan museum Voorlinden.

Helaas overleed Klaus Baumgartner 6 jaar geleden onverwacht in 
Frankrijk. Naast haar eigen werk en het exposeren, is Robine nog 
steeds actief met de nalatenschap van Klaus als kunstenaar. 

es

Robine Clignett

Meer informatie over het werk van Robine Clignett 
www.robineclignett.com 

Robine Clignett (Den Haag, 1948) groeide op in 
een gezin waar veel aandacht was voor muziek, 
literatuur en beeldende kunst. Zij maakte als 
kunstenaar een snelle start. Na haar propedeuse 
aan de Gerrit Rietveldacademie volgde zij vanaf 
1969 de opleiding grafisch ontwerpen aan de  
Koninklijk Academie voor Beeldende Kunsten, 
waar ze in 1973 afstudeerde. 
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Een beetje saai is de Malakkastraat wel. Maar daar is sinds kort verandering 
in gekomen. Dankzij Betty Aardewerk. Zij nam het initiatief om de straat  
op te fleuren en de bewoners daarbij te betrekken.

Ze schreef een tekst en overhandigde die aan alle bewoners met een boom voor de 
deur en een reeds bestaande straatapp werd gebruikt voor het aanmelden. Gerrit 
van der Hut, wijk-regisseur Groen voor Archipel en Willemspark van de gemeente 
was meteen bereid zijn medewerking te verlenen. Er werd een plantdag gekozen; 
de 1e zaterdag na Pinksteren. Daags daarvoor werden de boomspiegels voorzien 
van aarde en de volgende dag stond er een auto van de gemeente volgeladen met 
allerlei kleurige gratis plantjes. Ook de kinderen hielpen enthousiast mee.
De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de plantjes ligt bij de bewoners.
Het is nu inmiddels half augustus en de plantjes staan er florissant bij ondanks 
de extreme weerstoestanden van de afgelopen periode, tropisch heet, kurkdroog, 
plensregen en veel wind. 

Wilt u ook uw straat vrolijker maken?  
Neem contact op met Gerrit van de Hut, gerritvanderhut@denhaag.nl   mt

Boomspiegeltuintjes
Gaarne zou ik uw aandacht willen vragen voor het volgende. Onlangs is in de kapel 
van de begraafplaats St Petrusbanden aan de Kerkhoflaan, het nogal detonerende marmeren 
epitaaf uit 1984, vervangen door een exemplaar identiek aan de drie eerder  geplaatste epitafen 
die respectievelijk dateren uit de jaren 1863, 1890 en 1926. De vier exemplaren vormen thans 
een ensemble en betekent een verrijking voor de monumentale kapel in het bijzonder en voor 
de dodenakker als geheel. Thans moeten nog fondsen gevonden worden om het epitaaf te 
bekronen met een marmeren beeld, zoals de andere ook bekroond zijn met beelden die Geloof, 
Hoop en Liefde symboliseren. Draagt u deze begraafplaats een warm hart toe en zou u wel wat 
geld willen doneren dan kan dit.

Voor de donaties nl66 ingb 0000 1731 41 t.n.v. St. R.K. Begraafplaatsen

Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, Jan van der Ploeg  
Namens de Werkgroep Levende Historie Vereniging Vrienden van Den Haag.

Kapelconcert op de begraafplaats begint weer 6 oktober a.s. om 14.00 uur. Toegang gratis! 

De Werkgroep Zorg en Welzijn wil u graag leren kennen! Qua zorg en welzijn verandert 
er veel. Bronovo gaat sluiten, oudere wijkbewoners blijven langer thuis wonen, hun 
behoefte aan zorg neemt toe. Maar ook jongere mensen en jonge gezinnen in de wijk 
moeten eens beroep doen op zorgvoorzieningen. Is dat allemaal goed geregeld, of kan 
het beter?

Veel buurtbewoners kunnen uitstekend voor zich zelf zorgen. Bekommeren zich om hun 
buren als het slechter gaat. Maar gaat dat allemaal vanzelf goed, worden alle wijkbewoners 
erbij gehouden? Ook de expats? of kan het beter? Heeft u signalen, goede ideeën, concrete 
plannen? Meldt u aan in de maand september. Dan nodigen we u in oktober uit voor een 
bijeenkomst.  

Meldt u aan via tj.ypma@kpnmail.nl. Of met een briefje bij Ruud Klein: p/a ’t Klokhuis, 
Celebesstraat 4, alhier.

De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) is weer open.  
Vanaf 2 september kunnen huiseigenaren én tevens bewoners in  
aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Dit staat gepubliceerd  
in de Staatscourant op 15 augustus 2019.

De seeh stimuleert woningeigenaren in het uitvoeren van energiebesparende 
maatregelen aan hun woning. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.
nl) voert de seeh uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.

In Düsseldorf stond op een nieuw ingerichte Rijnoever een telefooncel. Wat was dat nu? 
Zelfs bij ons waren die al lang verdwenen. Het bleek een kiosk te zijn voor “uitgelezen boeken” 
en zo te zien, speciaal voor dit doel ontworpen. Het onderste gedeelte was gereserveerd voor 
kinderlectuur. Daarboven de afdeling voor volwassenen. Ook tijdschriften hadden er hun plek. 
Een “Vrije Bibliotheek”. Wat een goed idee. Er was over nagedacht.

In onze buurt kwamen er in de loop der tijd ook boekenkastjes, op initiatief van de bewoners. 
Als donateur kan je je boeken daar te vondeling leggen. Ze komen vast goed terecht. Neem je 
er een boek uit, zonder er een voor terug te leggen, dan voel je je een beetje schuldig. Ruilen is 
een betere optie en geeft je een prettig gevoel bovendien.

Een goede oplossing
Het is een goede oplossing voor mensen die veel lezen, maar geen ruimte hebben voor alle 
boeken. Die niet alles wat ze lezen ook willen houden. En zeker geen boeken die je toch geen 
tweede keer leest. Die zich niet hechten aan alles wat ze gelezen hebben. Stel je voor, dat je 
al de boeken die je ooit las,had gehouden! En dat je alles wat je hebt gelezen had moeten 
kopen. Avontuurlijke lezers vinden er altijd wat van hun gading. Voor hen zijn de kastjes een 
uitkomst. 

In de Archipel telde ik er drie voor volwassenen en een voor kinderen. Ze liggen een eind uit 
mekaar. Een flinke wandeling, zeker als je geen hond hebt. In het Willemspark heb ik er nog 
geen gezien. Mooi centraal tussen Archipel en Willemspark ligt het Nassauplein. Daar zou een 
boekenkiosk op zijn plaats zijn. Ooit stond er een telefooncel. Helaas is die afgevoerd. Jammer, 
hij had zo hergebruikt kunnen worden.

Maar misschien is een nieuw ontwerp wel beter. Geen tweede leven voor een oude telefooncel, 
maar een andere bestemming voor een oude plek.
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Het gebied waar nu ons Haags Cultuurpaleis 
verrijst, leek in de 70er jaren op een wat slordige 
archeologische opgraving. Geschikt als oefenter-
rein voor stadsguerrilla’s.Ik schaamde me een 
beetje toen ik er rondliep en op de vraag van een 
paar Scandinavische toeristen waar het centrum 
was, moest antwoorden: “Daar staat u nu”. Maar 
er gebeurde natuurlijk meer op het gebied van 
stadsontwikkeling. Ook in onze wijk.

De Gemeentelijke Dienst Wijkopbouwwerk liet van 
zich horen. Er werd een wijkorganisatie opgezet in 
de Archipel. Ieder die zin had mocht meedoen. De 
bijeenkomsten vonden plaats in een pand aan de Laan 
Copes. Het Klokhuis bestond nog niet. Deze bijeen-
komsten stonden onder leiding van een wijkopbouw-
werker. Op de avonden, die leidden tot de oprichting 
van een Werkgroep Stadsontwikkeling ontmoette  
ik een dwarsdoorsnede van Archipel bewoners.  
Het was er vaak gezellig en niet altijd even zakelijk. 
De gemeente voegde aan onze club nog een ambte-
naar toe, niet om ons in de gaten te houden, zoals we 
aanvankelijk ten onrechte dachten. Hij werd onze 
adviseur, kende de ambtelijke molens uit ervaring.  
En stimuleerde ons om zelf actie te ondernemen.

We begonnen met de “verkantorisering” van onze 
wijk aan de orde te stellen. Die had bedenkelijke vor-
men aangenomen. Veel te veel woonhuizen werden er 

naar onze zin in gebruik genomen als kantoren. We 
deden er zelf onderzoek naar. Zo leerde je naast het 
probleem ook je collega’s kennen. Het gaf bovendien 
een gevoel van saamhorigheid. Daar hadden we geen 
heisessies voor nodig. De gemeenteraad onderkende 
het probleem. En beloofde een beleid om het tegen te 
gaan. Dat had succes, naar later bleek.

Achterstallig onderhoud
In onze buurt was ook veel achterstallig onderhoud 
aan de woningen. Veelal waren die in handen van 
huisjesmelkers en makelaars. Ook dat inventariseer-
den we en de toestand was slechter dan we dachten. 
De gemeente ging akkoord met ons plan om de eige-
naren en beheerders een aanschrijving te sturen om 
onderhoud te doen aan hun panden. Die kwam neer 
op: “Of u doet het zelf, of wij doen het als gemeente 
op uw kosten”. Er kwamen daarna veel panden te 
koop en tegen redelijke prijzen. Goed, je moest er zelf 
wel veel aan opknappen.

Een klein stukje in een lokale krant viel ons op. Het 
zal Het Vaderland of Binnenhof zijn geweest. Onze re-
gering was van plan om onder het Catshuis een bun-
ker te bouwen. Dit voor het geval ze door atoomdrei-
ging ondergronds zou moeten gaan. Die zou zelfs 
doorlopen tot onder het park Sorghvliet. Gezien de 
datum ging het hier niet om een 1 april grap.

We dienden een bezwaarschrift in. Niemand anders 
had dat gedaan. Iedereen kon toch immers zo wel 
zien dat dit een idioot plan was? Maar om verder te 
procederen moest je echter wel eerst bezwaar hebben 
gemaakt. Procederen was niet iets voor een wijk-
organisatie. Gelukkig nam een kapitaalkrachtiger 

rechtspersoon ons bezwaar over. Die zou procederen 
tot en met de Raad van State. Zover kwam het niet. 
Het plan is stilletjes ingetrokken. De verantwoorde-
lijke ambtenaar vermoedelijk bevorderd.

Bestemmingsplan
Een grote stap was het maken van een bestemmings-
plan. De gemeente vond dat niet nodig. Wij waren 
nog niet aan de beurt. Overmoedig besloten we het 
zelf te doen. Alle nodige inventarisaties werden 
door ons uitgevoerd. Kaarten getekend en een plan 
geschreven, dat uiteindelijk aan inspraak van de wijk 
werd onderworpen. Dat dat laatste lastig was kan ik 
u verzekeren. Maar ook de meest notoire dwarsligger 
was uiteindelijk tevreden. Hij complimenteerde ons 
zelfs met ons geduld.

Het plan werd aangeboden aan de Raad. Die reageer-
de geschrokken. Dit was niet de bedoeling. Dit mocht 
alleen de Dienst Stadsontwikkeling doen. Inspraak: 
o.k., maar dit ging te ver. Wat dachten we wel! Een 
jaar of wat later kwam er een gemeentelijk bestem-
mingsplan.

Ging alles goed? Toch niet. De “Slag om het Nassau-
plein” verloren we bijvoorbeeld. Daar kwam een door 
niemand gewilde “Vierseizoenen Tuin”. De Raad ging 
er mee akkoord. Een meerderheid besliste voor een 
plan dat ze zelf eigenlijk niet zo zagen zitten. Dat is 
ook een kant van de democratie. We moesten het er 
dus voorlopig maar mee doen. Tot het Nassauplein 
een paar jaar geleden opnieuw werd ingericht. En het 
er weer prachtig bij ligt. Bijna zoals we het destijds 
hadden voorgesteld. Voor opbouw is een lange adem 
nodig.
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Bent u een praktische denker?  
Of iemand die nadenkt vóór hij optreedt?

Begraafplaats  
St. Petrus Banden 
wil beeld plaatsen 
op nieuw epitaaf

Helpt u mee met sparen?

Goed nieuws voor huiseigenaren

Opbouw

Uitgelezen

Java, Sumatra, Bali, Lombok , Borneo, Madoera en 
Celebes: niks op aan te merken. Banka en Billiton 
liggen ook voor de hand, ze leverden veel op door de 
tinwinning.

Soms niet zo logisch
Maar Boni, een vliegenpoepje op de kaart in de achter-
hoek van de Molukken? Te vergelijken met Rottumer-
oog. Boni wel, maar Ambon niet? Mede door de Ambo-
nese soldaten van het knil werd de strijd in Atjeh door 
ons gewonnen. Een Ambonstraat had voor de hand 
gelegen, liefst naast de Atjehstraat of haaks erop. 

Het eiland Timor hoorde maar voor de helft bij 
Nederlands-Indie. 

Soenda is een zeestraat, “de Straat van Soenda”  
zou een betere naam geweest zijn dan Soendastraat. 
Of zou er soms Soemba bedoeld zijn.

De Ternatestraat is een nakomertje uit de tachtiger 
jaren. Hoe zou de Gemeentelijke Commissie Straatna-
men op Ternate zijn gekomen? Ternate, een eilandje 

nabij Alor, dat zelf ook vrijwel onbekend is. De bewo-
ners van de Ternatestraat hadden beter verdiend.
Dan blijven er nog wat straten over. Wat moeten we 
met de Curacaostraat? Tja, het is weliswaar een ei-
land, maar niet in de gordel van smaragd. Suriname? 
Paramaribo? Ook niet zo voor de hand liggend in een 
Archipel. Wel koloniaal natuurlijk…

Ik houd het erop dat de straatnamen – behalve Ter-
nate – zijn gekozen op een Sociëiteits avond in  
De Witte. Door voorname koloniale heren op verlof.
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Namen…

Langs de rand van de Scheveningse Bosjes 
aan de Kerkhoflaan, tegenover huisnum-
mer 2, staat onopvallend een natuurste-
nen paaltje. Nauwelijks meer leesbaar is 
aan de straatzijde gebeiteld “privatieve 
jagt van den Kooning” en aan de boszijde 
“domein”. 

Het betreft een nog overgebleven, inmiddels 
nogal scheef staande paal die op die plek de 
grens markeerde tussen het private (jacht)
terrein – grofweg het gebied tussen centrum 
en Kerkhoflaan – van Koning Willem I en 
Koning Willem II, en het daarachterliggende 
gebied dat aan het rijk toebehoorde.

Een vergelijkbare, hogere paal bevindt zich 
op de Scheveningseweg dicht bij de muur 
van de Joodse begraafplaats. 

Historisch interessante monumentjes. Mis-
schien een goed idee om beide palen op te 
knappen en van een bordje met informatie 
te voorzien? In het Plan van Aanpak Scheve-
ningse Bosjes zou voor deze kleine ingreep 
makkelijk plaats moeten zijn.
 ah

Office Manager (parrme)

Kom jij werken bij één van de 
leukste bedrijven in de Archipel?

Je bent het eerste aanspreekpunt van BAS 
Consultancy. Door jou voelen onze gasten zich 
welkom. Je beantwoordt de telefoon en biedt 
administraaeve ondersteuning. Collega’s kunnen 
alajd bij je terecht!  

Je werkt dagelijks van 16.00 tot 17.30 
uuuur en op woensdag van 08.30 tot 17.30 uur. 
Daarnaast vervang je je collega ajdens vakanaes 
en ben je aanwezig op de cursusavonden die wij 
voor onze medewerkers organiseren.

Interesse? 
Bel (070 - 312 20 80) of kom langs op ons 
kantoor aan het Nassauplein (nr. 25).

VACATURE
advertentie

‘Tot het  
Nassauplein  
een paar jaar 

geleden opnieuw 
werd ingericht. 
En het er weer 

prachtig bij ligt. 
Bijna zoals  

we het destijds 
hadden voor-

gesteld.’

‘Riouw is zelf  
een archipel.  

Die werd  
destijds  

bewoond door 
zeerovers, die  
het de handel 

daar knap  
lastig maakten.  

Geen voor de 
hand liggende 

naam voor zo’n 
mooie straat’

www.subsidieregeling-energiebesparing-eigen-huis-op

Voor veel Nederlandse steden is wonen in de 
“Indische Buurt” geen aanbeveling. Den Haag is 
daarop een uitzondering. Bij het woord archipel  
denk ik het eerst aan eilanden. Er zijn er in  
Indonesië  meer dan tienduizend, waarvan er  
zo’n negenhonderd een naam hebben. Keuze 
genoeg dus. Daarom heb ik me altijd  een beetje 
verbaasd over de straatnamen van onze buurt.

En ook over welke naam er aan welke straat is 
gegeven. Had de naamgever enig benul van de plek 
waar hij een straat naar vernoemde? Malakka is geen 
eiland en maakte in 1900 al lang geen deel meer uit 
van Nederlandsch Indië. Riouw is zelf een archipel. 
Die werd destijds bewoond door zeerovers, die het de 
handel daar knap lastig maakten. Geen voor de hand 
liggende naam voor zo’n mooie straat.

Atjeh is natuurlijk ook geen eiland. En ten tijde van 
de bouw van onze buurt werd er nog hard gevochten 
met de Atjehers. Die bloedige oorlog kostte handen 
vol geld. Atjeh was wel in het nieuws in die jaren.

Deli, evenals Atjeh een provincie van Sumatra, leverde 
veel geld op. Deli was tabak. De Delimaatschappij 
keerde in sommige jaren meer aan de aandeelhouders 
uit dan hun hele inleg bedroeg! Reden genoeg om er 
een chique straat naar te noemen. “Deliaan” was in  
De Oost een synoniem voor patser. 

Grenspaaltjes 
Kerhoflaan 
Het jachtterrein 
van de Koning



www.alexandriabv.nl
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telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding

AANKOOP  |  VERKOOP  |  AANHUUR  |  VERHUUR  |  BEHEER  |  TAXATIES  |               D

  070 350 70 50      info@estata.nl

Met onze persoonlijke aandacht, 
ons unieke netwerk en brede 
aanbod zorgen wij ervoor dat jij 
krijgt waar je echt blij van wordt!
www.estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

Marceline Strumphler
NVM register
makelaar taxateur

Thuiszorg die bij ú past
 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

Evita abonnement
afsluiten? 
Laat ons u informeren!

Ook voor de 
dagbesteding bent u 
van harte welkom 
in Evita Lokaal

t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

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

Bankastraat 12 • Den Haag
www.gransjean.nl

Steeds voor u op 
zoek naar bijzondere 

 lekkernijen!

Katja Nikonov, Russische en 
afkomstig uit Irkoetsk, Siberië, woont sinds februari 
van dit jaar met haar Nederlandse man in de Malak-
kastraat. Ze ontmoetten elkaar in St.Petersburg waar 
Katja als strafrechtjuriste werkzaam was, zowel in de 
advocatuur als bij de universiteit.

“Ik ben nu op zoek naar passend werk hier, bijvoor-
beeld bij een internationale organisatie. En ik ga 
een intensieve cursus Nederlands volgen. Ik had er 
eigenlijk nooit rekening mee gehouden dat ik buiten 
Rusland terecht zou komen”.

Hoe ervaar je het leven in deze wijk?   
“Het begin was lastig, ik kende natuurlijk niemand 
en mijn man was in het buitenland. Maar mijn buren 
hielpen enorm, daar kon en kan ik altijd terecht. Ik 
heb meegedaan met het Walking Dinner, een voor mij 
volledig nieuwe en heel leuke ervaring. Inmiddels ken 
ik behoorlijk wat mensen, een mix van buitenlanders 
en Nederlanders. Het is een erg fijne wijk, eigenlijk 
een dorp, mensen gaan op een prettige manier met 
elkaar om”.

Wat zijn je favoriete plekken?  
“Vooral de plek waar we nu zitten: het Vlaamsch 
Broodhuys. Vanwege de koffie en de lekkerste citroen-
taart die ik ken. Het winkelaanbod in de wijk is wat 
mij betreft precies goed. Voor kleding, boeken en 
dergelijke is het centrum dichtbij”.

Wat kan er verbeterd worden aan de buurt? 
“Dat vind ik nog te vroeg om te beoordelen. Ik zou 
het fijn vinden als alle winkels ’s avonds langer open 
zouden zijn. En ik schrok erg van het verhaal dat 
zwaneneieren bij ons in de Haagse Beek kapot waren 
geslagen. Op een of andere manier moeten de zwa-
nennesten volgend jaar beschermd worden”.

ah

Buitenlandse  
buurtgenoten

In de Archipel&Willemspark is ruim 40 procent van de 
bewoners niet-Nederlander of van niet-Nederlandse 
afkomst. In de wijkkrant zullen we steeds één van hen 
kort laten vertellen hoe ze onze wijk beleven.
 
Meldt u aan als u mee wilt doen elseponsen@gmail.com

Koffietent de Prinsevink is tot nu toe een van de echte 
Haagse koffietenten: een vrijstaand keetje waar ondernemers  
’s ochtends (vanaf o6.30 uur) voor het werk een bakkie doen. Bij  
een koffietent kun je terecht voor bijvoorbeeld  een bakje gewone  
koffie, een broodje en een kop soep en veel Haagse gezelligheid. 
Alles voor een alleszins redelijke prijs en hopelijk huisgemaakt.

De redactie van de wijkkrant was nieuwsgierig naar wat er gaat 
gebeuren op deze plek. Zo vlak naast ingangen van de Scheve-
ningse Bosjes en de Zandspeeltuin is de mogelijkheid om iets te 
nuttigen heel welkom. Na wat speurwerk kunnen wij u verrassen 
met een primeur: de koffietent is verkocht en gaat door met jonge 
maar toch al ervaren horeca ondernemers. Een van de nieuwe 
eigenaren was al lang op zoek naar de mogelijkheid om een koffie-
tent over te nemen. Aangezien het meestal familiebedrijven zijn 
was het er niet van gekomen. Via een opzetje van Samantha, de 
dochter van Frank en Maryam, kwam er een vruchtbaar contact 
tot stand. Tessa van der Putten en Alex Troost hebben heel veel 
zin om de koffietent voort te zetten. Zij runnen sinds 2014 de 
lunchroom John & June’s, hoek Tasmanstraat / Prins Hendrik-
straat.

Velen zullen blij zijn om te lezen dat het echt een koffietent blijft, 
máár er gaat ook cappuccino gemaakt worden. Het broodje bal 
blijft op de kaart staan en gelukkig, huisgemaakt. Alex staat be-
kend om zijn Carrotcake, misschien maakt dat de veranderingen, 
die er ongetwijfeld zullen komen en waar mensen mogelijk aan 
moeten wennen, dragelijker. De openingstijden worden van  
07.30 uur tot 18.00 uur met een uitbreiding naar de zaterdag.  
Voor de vroege vinken is een gewone kop koffie tot 9 uur, €1,50. 
Rest nog om te vertellen dat ze hopen voor oktober open te gaan.

fn

Zij werd in 1859 geboren in Amsterdam, woonde enige 
tijd te Brussel en streek daarna, getrouwd en wel, neer in onze 
Archipelbuurt. Hoewel Hélène toen al ruime faam als dichteres 
genoot, was zij bepaald niet een graag geziene 
gast op deftige literaire soirées. Overal vreesde 
men haar legendarische geweeklaag. Bezocht 
zij een partijtje, kreeg ze migraine en koude 
voeten en werd ze bovendien door iedereen 
aangestaard. Ging ze echter niet mee, dan zat 
ze mokkend thuis. Haar brieven staan bol van 
zulke klachten en in haar gedichten draait 
het om Het Leed (met hoofdletters), zij het in 
‘nachtegaaltonen’, zoals Jeroen Brouwers het 
in zijn biografie zo mooi noemt. Net als veel 
moderne Archipelbewoners worstelde ook 
Hélène Swarth wel met overlast van boven: 
‘O vogel zoet, fluit niet zo luid! / Mijn lente is 
heen, mijn liefde is dood.’

En toch had het er veelbelovend uitgezien 
Aan het eind van de negentiende eeuw was haar ster hoog gere-
zen. Haar gedichten, bijeengebracht in talrijke bundels, konden 
rekenen op de bijval van de mannen van Tachtig. 
In 1894 trouwde zij met Frits Lapidoth, die niet alleen romancier 
en kunstredacteur van dagblad Het Vaderland was, maar ook twee 
jaar jonger en een onverbiddelijke beau, ‘en dat wist ie’. Na verblijf 
in een pension in de Celebesstraat betrokken zij op 24 april 1896 
een herenhuis in de Borneostraat 49 (dat de Tweede Wereldoorlog 
niet heeft overleefd). Ze hadden daar een grote werkkamer, waar 

zij tussen hun uitgebreide boekenbezit ieder aan hun eigen let-
terkundige arbeid zaten, terwijl in de zonnige tuin hond Kees de 
viooltjes omwroette. Hun salon, toch al volgestouwd met gebeeld-
houwde Vlaamse meubelen, vulde zich ’s avonds met journalis-
ten, schrijvers, acteurs en schilders. In verloren uurtjes ontwierp 
en naaide Hélène zelf haar garderobe, volgens een vast patroon: 
haar jurken waren te lang, te kort, te strak of te ruim. Frits Lapi-
doth, die ook theatercriticus was, ging liever in zijn eentje naar de 
schouwburg, om vervolgens met vriendinnen thuis te komen.

 
Het huwelijk strandde na zestien jaar. In haar 
bundel Eenzame paden slingerde Hélène Swarth 
de ontrouwe Lapidoth naar het hoofd: ‘O weet 
gij zelf wel wat uw wil misdeed’. Als gescheiden 
vrouw betrok zij verschillende adressen in de 
Archipel, waar zij moest zien rond te komen van 
een karig, bijeen gepend inkomen.

Nadat haar ex tot eeuwige bewoner van de 
Archipel was overgegaan (in 1932 verruilde hij 
de Riouwstraat 63 voor de Algemene Begraaf-
plaats), zag Hélène er twee jaar later kennelijk 
geen been in om weer een huis te betrekken 
in de straat waar zij zo lang met haar Frits had 
gewoond: Borneostraat 195 (destijds nummer 5).  
In die jaren nam niet alleen haar dichterlijk 

oeuvre, maar ook haar verschijning zichtbaar in omvang toe. Het 
ooit zo ranke gelaat, omkranst door donkere lokken, raakte net 
als haar taal nogal gezwollen, met een melancholieke blik en een 
weerbarstige haardos. Het leven was Hélène duidelijk niet licht 
gevallen. Het ‘zingend hart van Holland’, zoals de dichter Willem 
Kloos haar ooit noemde, begon van stem te raken. Tot 1939 bleef 
zij in de Borneostraat wonen. Twee jaar later zou haar te Velp de 
laatste ademtocht ontsnappen.

 — José Buschman —

De nachtegaal van de Borneostraat 
Hélène Swarth

Het gepleisterde herenhuis aan de Borneostraat 
195 heeft jarenlang onderdak geboden aan een van 
de opmerkelijkste letterkundigen van ons land: 
dichteres Hélène Swarth. 

‘ Het is een erg  
fijne wijk, eigenlijk  
een dorp, mensen  
gaan op een prettige  
manier met elkaar om’

Wat gaat er  
gebeuren  
met koffietent  
De Prinsenvink?

Koffietent De Prinsevink aan de Kerkhoflaan  
gaat veranderen van eigenaren. Frank en Maryam 
van der Valk houden het na 39(!) jaar voor gezien 
en gaan lekker genieten van hun pensioen.  
Bij het uitkomen van deze krant is de overdracht 
aan de nieuwe eigenaren een feit.

Maryam Frank van der Valk

vreemde vogels             in de archipel

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Adverteren?
secretariaat@ 

archipelwillemspark.nl



september 2019  archipel & willemspark   1110   archipel & willemspark  september 2019

De villa aan de Sophialaan nr. 9 herbergde een 
aantal jaren tot de sluiting begin jaren negentig de 
wijkbibliotheek. Deze had in 1939 een voorloper als 
bijzonderheid in de vorm van de rooms-katholieke 
openbare leeszaal en bibliotheek. De villa is in 1861 
gebouwd voor Jan Douwes Dekker. Volgende bewo-
ners waren Joan Cornelis Reynst, het echtpaar van 
Rees, Tak van Poortvliet en het echtpaar Crommelin. 
Een ding hadden alle bewoners van de luxe villa ge-
meen, namelijk de band met Nederlands-Indië. 

Villa Alexanderhof met kenmerkende loggia
Een in het oog springend element in de villa Alexan-
derhof is de loggia op de eerste verdieping aan de 
kant van Plein 1813. In 1905 vergrootte en verfraaide 
het echtpaar Crommelin de villa zowel op de begane 
grond als de verdieping. Hun achtergrond was de 
bankierswereld. Zij behoorden tot de eerste automo-
bilisten en een garage voor de auto was daarom een 
noodzaak. Tevens werd een fietsenberging toegevoegd. 
Mevrouw Crommelin was een liefhebber van tennis-
sen, dus kwam er een tennisbaan achter het huis.

Villa Sophiahof
De Sophiahof is voor Guillaume Baud in neo-clas-
sicistische stijl ontworpen door architect A. Rood-
enburg. Deze kwam in 1859 gereed. Iets later dan 
gepland, omdat de architect druk bezet was met de 
bouw van meer villa’s. Hij is tevens de architect van 
de synogage in de Wagenstraat en (het latere) Hotel 
des Indes (voorheen Huis van Brienen). 

De stijl is eclectisch (menging van stijlen) met de 
geblokte bepleistering die natuursteenblokken
moeten suggereren, zogenaamde ingangs- en hoek-
risalieten (uit de voorgevel naar voren springende 
muurdelen) en een balkon boven de entreedeur op 
rijkversierde consoles.

Kenmerkend is verder de stenen borstwering met 
daarop een gietijzeren hekwerk dat overal in Plein 
1813 standaard was voorgeschreven. Het hekwerk is 
waarschijnlijk afkomstig van een van de Haagse  
IJzergieterijen die de stad rijk was (IJzergieterij en 
Pletterij Enthoven en de Prins van Oranje). Ook de 
gietijzeren gaslantaarns kwamen daar vandaan.

Voor de ingebruikname door sbgo (het onderzoeks- 
en adviesbureau van de vng in 1992 was de voorlaat-
ste huurder het Haags Lyceum worden. De laatste 
huurder was het Institute for Global Justice onder 
Jozias van Aartsen. Het is een beschamende geldver-
slindende episode uit de historie van het pand.

In de tijd dat familie Baud de Sophiahof bewoonde, 
is de bijzondere tuin aangelegd. Baud liet een pomp 
voor welwater aanleggen en maakte gebruik van 
regenwater. De kwaliteit liet hij controleren door 
een erkende deskundige. In de tuin zijn sparren, 
esdoorns, lijsterbessen, beuken, gouden regens, 
kastanjes iepen en linden geplant. En verder peren-, 
pruimen-, appelbomen, kruisbessen, frambozen, 
meloenen en komkommers. De familie genoot elke 
dag van verse eieren van eigen kippen. En er was een 
bloemenpracht van rozen, dahlia’s, azalea’s, serin-
gen en rhodondendrons. In de tuin bij de huidige 
vergaderlocatie van de vng is nog veel begroeiing uit 
de tijd van Baud.

Bart Brouwer
Graag leid ik u rond langs de in deze serie artikelen 
beschreven gebouwen in de Archipel&Willemspark.  
bartelebrouwer@gmail.com

In een van de vorige wijkkranten zijn de Willemshof en  
de voormalige Willemskerk beschreven. Er tegenover staan 
twee witte neo-classicistische villa's die architectonisch  
de moeite waard zijn. 

Architectuur in de Archipel & Willemspark

Twee bijzondere  
villa’s in Willemspark

advertenties

advertenties

Het Schakelpunt 
U bent van harte welkom!

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900

‘ Kenmerkend  
is de stenen 
borstwering  
met daarop  
een gietijzeren 
hekwerk  
dat overal in 
Plein 1813  
standaard was  
voorgeschreven’

Burgemeester Kolfschotenweg 63   |   2585 DZ ’s-Gravenhage 
telefoon 070 346 95 02   www.vandeveldenotariaat.nl 

Villa Sofiahof

Villa Alexanderhof

Voor de soepelen en de stijve harken, ook achter 
je rollator of vanuit je stoel, en voor jong en oud: 
Dansen met ‘Rijker Leven’ is voor iedereen!  
Meld je aan!

Dit najaar willen we in onze buurt starten met een 
dansproject. We hebben de Dutch Don’t Dance Division 
– een professionele dansgroep uit Den Haag – en-
thousiast gemaakt om het dansen met bewoners van 
de Archipel-Willemspark te gaan leiden. Iedereen kan 
meedoen.

Tijd: nog te bepalen maar waarschijnlijk op dinsdag 
of donderdagmiddag. Plaats: in de grote zaal van 
het Klokhuis in de Celebesstraat. We willen graag in 
contact komen met geïnteresseerden. 

Heeft u belangstelling, wil u mee dansen?  
Stuur dan een mail aan Christien Modderman:  
jjcmodderman@gmail.com of bel haar op het  
telefoonnummer 070 26 39 406 of 06 53 22 44 96 

De zaal is open vanaf 13.30 uur. De kaarten zijn €5 per set.  
Een extra set kost €3,50. De volgende bingo is 20 november 2019.

Wijkbewoner Bob Feenstra zal de spits afbijten en laten 
horen en zien wat de Archipel & Willemspark aan rijke historie 
heeft te bieden. Hij schreef een boek in 2005 over de wijk en de 
Vredeskapel, die toen 125 jaar bestond. Koningin Beatrix kreeg 
dit als eerste aangeboden na de jubileumsdienst! De presentatie 
begint om 15.00 uur en na afloop om 16.00 start het Happy Hour 
met drankjes en hapjes en dit duurt tot 18.00 uur.

Ook op vrijdag 25 oktober en 29 november bent u welkom op 
deze tijden. De volgende sprekers zijn geoloog Frans Beekman, 
imker Isabelle Hylkema of Betty Aardewerk over Madame de  
Pompadour!

Op maandag 21 oktober a.s. van 10.00 tot 12.00 uur, verzorgt 
Indigo Preventie een workshop “Zin-vragen” in het Schakel-
punt, Burg. Patijnlaan 1900. Zin in je leven is er niet altijd 
vanzelfsprekend. Wat geeft uw leven zin en betekenis? Soms 
moet je de zin in je leven opnieuw vinden of zelf maken.

Als vervolg op deze workshop kunt u eventueel deelnemen aan de 
training ‘Zin in je leven’. Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten 
en een terugkombijeenkomst en is kosteloos. Wanneer u wilt 
deelnemen aan de workshop, dan kunt u zich aanmelden bij dhr. 
M. Wenzel van Zebra Welzijn, tel. 06 433 95 289.

Oostduin is een stijlvol woonzorgcentrum op 
landgoed Arendsdorp in de rustige wijk Benoor-
denhout. Oostduin biedt verzorgingshuiszorg, 
zorg voor mensen met een dementie en er is de 
mogelijkheid tot kortdurende opname. Oostduin 
beschikt over een prachtige tuin en terras. In dit 
sfeervolle centrum geniet men graag van bijvoor-
beeld klassieke muziek, filmvoorstellingen en 
bingo. Voor onze bewoners zijn wij op zoek naar 
diverse vrijwilligers.

In Oostduin wonen ouderen die niet meer zelfstandig 
kunnen wonen, maar met zorg op maat toch hun 
leven naar eigen inzicht kunnen leiden. Oostduin is 
er op gericht om de levenswijze voort te zetten zoals 
bewoners thuis ook gewend waren. 

Wandelvrijwilligers
Voor bewoners die graag naar buiten gaan, maar dat 
niet altijd meer zelf kunnen, zoeken wij vrijwilligers 
voor 1 op 1 begeleiding bij een wandeling.

Vrijwilliger Handige Handen
De activiteit Handige Handen vindt plaats op dins-
dagochtend waar “wenskaarten” worden gemaakt en 
op de woensdagochtend waarbij cliënten de moge-
lijkheid hebben om op een creatieve en ontspannen 
manier met verschillende textiel/handvaardigheid 
materialen bezig te zijn. Voor beide activiteiten geldt 
dat sociaal contact onderling wordt gestimuleerd.

Contactinformatie 
Ben jij na het lezen van deze oproep enthousiast ge-
raakt? Dan nodigen wij je graag voor een kennisma-
king. Heeft u nog vragen bel dan voor meer informa-
tie met Chris Harteveld, coördinator informele zorg 
Oostduin, telefoonnummer: 070 754 0625 of stuur een 
mail naar: chris.harteveld@florence.nl 

Dans is  
heerlijk! 

vrijdag 27 september 
Start Happy Hour  
met lezing over historie A&W

Op 12 oktober bieden we tussen 11.00–15.00 uur in Het  
Schakelpunt de mogelijkheid voor een eigen kringloop.

Alleen wijkbewoners kunnen 1 tafel p.p. reserveren om overbo-
dige spulletjes, sjaaltjes, mutsen, tassen, kettingen, boeken te 
verkopen, waar anderen weer blij mee kunnen zijn. Geen verdere 
kledingverkoop of meubels. Alles wat niet verkocht wordt moet 
weer mee naar huis. 

Wilt u ook een tafeltje om mee te doen?
Inschrijven kan op de koffieochtenden tussen 10.00–12.00 uur tot 
10 oktober. Er zijn max. 12 tafels, dus wie het eerst komt …
Wie het eerst komt kijken en wat wil kopen heeft op 12 oktober de 
meeste keuze en koopjes.
nb Voor de verkopers is Het Schakelpunt open om 10.30 uur en na afloop 
om op te ruimen tot 14.30 uur.

zaterdag 12 oktober 
Bazar in Het Schakelpunt

maandag 21 oktober 
Workshop ‘Zin-vragen’

Rijker  Leven organiseert op vrijdag 11 oktober een avond van 
koken-cultuur en samen eten. Van 17.00 uur tot 20.00 uur, in 
het Schakelpunt. Voor iedereen die graag samen met anderen 
iets cultureels onderneemt.

Kom gezellig samen eten en plannen maken. Vind op 11 oktober 
medeliefhebbers van die film die je wil zien, of die tentoonstel-
ling die je wil bezoeken, dat toneelstuk waar je heen wil of naar 
dat concert dat je graag wil horen, of … voor wat je zo graag wil 
doen, maar niet toe komt in je eentje. Kosten?: de ‘hoed’ staat er 
voor een vrijwillige eigen bijdrage na het eten.

We gaan vrijdag 11 oktober zelf koken. Wie het leuk vindt om zich 
aan te sluiten bij de kookploeg, kan zich melden bij Christien:  
jjcmodderman@gmail.com. Aanmelden kan bij de contactper-
soon Rijker Leven: annewibaut@gmail.com.

vrijdag 11 oktober 
Samen eten ‘Rijker Leven’ 

Vrijwilligers  
Woonzorgcentrum 
Oostduin gezocht
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Het is weer tijd voor Bingo! 
woensdag 9 oktober — 14.00 uur
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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: Demos Negassi

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 – 12 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.

Yoga voor ouderen op de stoel
12.45 uur — op afspraak

Spreekuur  
Ouderenwerk Zebra

11.00 tot 12.00 uur   
— op afspraak 

Pannenkoeken lunch
12.00 tot 13.00 uur  Reserveren niet nodig

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
2e woensdag van de maand 

13.00 tot 16.00 uur   
Kaarten bij de administratie, €3,50

Oogvereniging
1e woensdag van de maand

13.00 tot 16.00 uur   
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 
Koersbal 50+ 

10.00 uur   
Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek
op de 1e verdieping
12.30 tot 13.30 uur 

zaterdag

Sodurado
13.30 uur  5–10 jaar

zondag

Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

www.sos.org/nl

woensdag 2 oktober  
Detox your mind 
Ecologie van de geest
Op woensdag 2 oktober 2019, om 19.00 uur,  
is er in ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, een lezing van  
Liduina Schmed-Kik. Hoe onze monkey-mind de 
geest vervuilt, en hoe we ons daarvan kunnen bevrij-
den om mentaal te groeien. Liduina Schmed-Kik  
is psycholoog, docent en trainer. De entree is gratis. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar János 
Nacsa: nederland@sos.org

Deze lezing wordt u aangeboden door de Stichting 
Wetenschap der Spiritualiteit, een wereldwijde orga-
nisatie van vrijwilligers die zich inzet voor meditatie, 
vrede en interreligieuze dialoog.

“Ik kan me zo slecht concentreren, vergeet dingen en sla niets meer op” 
“Ik verlies me in al mijn negatieve gedachtes en hierdoor pieker ik veel” 
“Ik heb moeite mijn lichamelijke- of psychische klachten te accepteren”  

Zijn deze uitspraken voor u herkenbaar? Dan is de workshop Mindfullness 
55+ misschien iets voor u. U wordt geïnformeerd over het leren kijken en erva-
ren zonder te oordelen en bewust leven in het hier en nu. De workshop wordt 
gegeven door Anita Stralen van Indigo Preventie. De workshop vindt plaats 
op maandag 23 september a.s. van 13.30 tot 15.30 uur in buurthuis De Kronkel, 
Westeinde 425. Deelname is kosteloos. Voor deelname aan de cursus kunt u 
zich aanmelden bij dhr. M. Wenzel van Zebra Welzijn, telefoon 06 433 95 289.

Workshop Mindfullness 55+

Op 27 juni bestond “onze” wijkbus maar liefst 30 jaar! Al die jaren, met 
dank aan onze vrijwilligers, heeft de wijkbus het vervoer van ouderen en 
minder validen in de wijken Archipel, Willemspark, Zeeheldenkwartier en 
een deel van Duinoord verzorgd en wij hopen hier nog vele jaren mee door te 
kunnen gaan. Dit heuglijke feit is dan ook uitgebreid gevierd met de abon-
nees, vrijwilligers en een groot aantal genodigden. Op 13 juni stond er voor de 
vrijwilligers en de abonnees een boottocht door de Biesbosch op het program-
ma, inclusief lunch aan boord. Op 28 juni was er een geanimeerde receptie in 
’t Klokhuis. Het weer hielp, met een feestelijk zonnetje, ook fantastisch mee 
waardoor ook het grote terras volop benut kon worden.
 
Maar, zonder vrijwilligers geen wijkbus!  
De dames van het meldpunt die de reserveringen aannemen, de chauffeurs en 
het bestuur, ze hebben allemaal hun steentje bijgedragen. Een aantal van hen 
is al vele jaren actief voor de wijkbus en daar werden ze, tijdens de receptie, 
met een stadsspeld, een stadspenning en een koninklijke onderscheiding 
dan ook voor beloond. Persoonlijk vond ik het een hele eer (mede omdat ik er 
zoveel tijd in geïnvesteerd had!) dat burgemeester Paulien Krikke zelf geko-
men was om de spelden en het lintje bij de jubilarissen op te spelden. Net als 
tijdens de algemene lintjesregen op 26 april (toen onze vrijwilligster Mathilde 
Witsen Elias haar koninklijke onderscheiding al kreeg uitgereikt) deed ze dit 
weer met verve en enthousiasme. Onze voorzitter Hans van Gent, die tijdens 
de receptie het stokje heeft overgedragen aan zijn opvolger Fred Wilhelmus, 
was blij verrast met zijn Koninklijke Onderscheiding. Na 18 jaar als voorzit-
ter had hij deze onderscheiding ook meer dan verdiend. De receptie werd 
opgeluisterd met muziek van Rob Agerbeek ( voormalig pianist van de Dutch 
Swing College Band) en contra-bassist Erik Albjerg. Kortom, alle ingrediënten 
waren aanwezig voor een geslaagd feest.

Josephine de Vijlder  Secretaris StapIN 

Expo t/m 4 oktober

8 oktober t/m 7 november

Rien Homburg

Else Ponsen

Een perfectionistische alleskunner. Zijn  
hele leven was tekenen en schilderen zijn  
grote uitlaatklep, wat hij is blijven doen  
totdat hij ziek werd en overleed in 2004.  
Nu 15 jaar later hangt zijn werk weer in het  
Klokhuis en zou hij zeker trots zijn geweest.

De seizoenen, landschappen en 
vogels zijn de onderwerpen, die 
Else Ponsen in deze expo laat zien. 
Met acrylverf en papier werkt zij 
graag en doet dit al vele jaren.  
Inspiratie van krantenfoto’s, 
eigen foto’s of fantasie; zo hangt 
in haar huis een wisselcollectie, 
die ze regelmatig ‘ververst’. 

www.wijkbusstapin.nl


