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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

p. 3  ErePrijs Betty Aardewerk 

p. 5  Tramlijnen in de wijk 

p. 3  Buitenlandse buurtgenoten 

p. 3  Architectuur Vreedehuis 

joslamcomics.nl

Wat is nu de ziel van onze Archipel?  
Die vraag werd me onverhoeds gesteld  
door een collega. Een beetje lacherig, dat wel.  
Kan een wijk een ziel hebben? In de negentiger jaren kwam het weekblad Elsevier met een 
rubriek over plekken in Nederland waar je het beste kon wonen. Precieze criteria voor de no-
minatie herinner ik me niet. Maar ze draaiden om mooi en prettig wonen met daarbij goede 
voorzieningen. Ook de sfeer was van belang. Het was kortom iets meer dan een aangekleed 
makelaarspraatje.

De Archipel kwam als “Het mooiste dorp van Nederland” uit de bus. Tja, een mooi dorp heeft 
sfeer, daar helpt geen lieve moedertje aan … Maar wat is nu bepalend voor die sfeer?

> Lees verder op pagina 6

Op 30 januari j.l. was de buurt uitgenodigd in het fraai gerestaureerde pand en kon 
kennismaken met de muzikale activiteiten van het Concours. Er werd een prachtig concert 
gegeven van veelbelovende jonge musici zoals Thomas Prchall, Matthijs van Delft en Jorian 
van Nee. Vooraf een hartelijke ontvangst met koffie/thee en zelfgebakken(!) cake en na afloop 
nog een drankje. De directeur Alexander Buskermolen hoopte dat deze ‘buren’ misschien ook 
wel ‘vrienden’ wilden worden, waar de voorzitter van de Bewonersorganisatie A&W, Robert 
van Moorsel geheel mee instemde. Hij had een attentie voor de optredende musici. Velen 
kenden het Christina Concours ook al van de (gratis) lunchconcerten in de Nieuwe Kerk, 
waar vele talentvolle jonge musici podiumervaring opdoen. Over een half jaar werd de buurt 
beloofd wederom een concert te geven op het Nassauplein, maar ‘vriend/donateur’ worden 
liefst eerder. U krijgt dan o.a. gratis toegangskaarten voor de finales van van de concoursen.

Voor meer info: Mary Ann Kamps, t. 085 105 02 08, may-ann.kamps@christinaconcours.nl

epb

Er is inmiddels een bekend jaar-
lijks terugkerend evenement in 
onze wijk: het Walking Dinner.  

Dit jaar wordt 
het voor de 
achtste keer 
georganiseerd en 
wel op zaterdag 
21 maart. 

De organisatie 
hoopt op een 
verdere groei van 
de 150 gasten en 
45 koks van de 
vorige keer. Deel-
nemers ervaren 

dat ze de wijk en haar bewoners veel 
beter leren kennen. Ambitie van de 
organisatie? Doorgroeien tot 4000 
deelnemers!

Tijdens de avond krijgen gasten een 
volledig 3-gangenmenu voorge-
schoteld met bijpassende wijnen in 
verschillende huiskamers van onze 
buurt. Enthousiaste thuiskoks zet-
ten zich in om de heerlijkste gerech-
ten te bereiden. Ze worden daarbij 
gesponsord en geïnspireerd door 
leveranciers uit de wijk. De koks 
hebben de vrijheid in wat ze koken 
en bepalen zelf hoeveel gasten ze 
willen ontvangen.

Op verschillende adressen verza-
melen de deelnemers zich voor de 
startborrel om hun – met behulp 
van een ingenieus algoritme opge-
stelde – routeplanning uitgereikt 
te krijgen. Tijdens elke gang zit er 
een ander gezelschap aan tafel. De 
deelnemers zijn zeer divers en ook 
de internationale buurtgenoten zijn 
tijdens de avond vertegenwoordigd. 
Voor nieuwe bewoners van de Ar-
chipel en het Willemspark is dit een 
fantastische manier om verschil-
lende buurtgenoten te leren kennen. 
De trouwe deelnemers worden ieder 
jaar weer verrast met andere tafel-
genoten en eetadressen.  

Inschrijven en aanmelden
Het Walking Dinner kan natuurlijk 
niet zonder voldoende enthousi-
aste gasten, koks en gastheren en 
gastvrouwen. Er wordt wederom 
gehoopt op veel aanmeldingen. 
Inschrijven kunt u via de website.

www.willemarchipel.nl 

Zaterdag 21 maart 
Koken, lekker eten, 
buurtgenoten leren 
kennen …

Walking 
Dinner

Prinses Christina Concours 
Een nieuwe buur op het Nassauplein 29

www.christinaconcours.nl

jw
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Activiteiten 
St. Petrus 
banden  
 
zondag 1 maart 
Concert in de kapel  
— van 14.00 tot 15.00 uur 

vrijdag 6 maart 
City Pier Night Walk
Stempelpost op de begraafplaats 
— van 19.00 tot 21.00 uur

zondag 5 april 
Concert in de kapel  
— van 14.00 tot 15.00 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. 070 404 95 80 (of t. 070 350 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. 070 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden 
Derk Hazekamp
derk@archipelwillemspark.nl
Niels van den Berg
niels@archipelwillemspark.nl
Agnès Philipse   
agnes@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: 30 maart 2020
Sluiting advertenties: 2 april 2020 
Uitkomen wijkkrant: 23 april 2020 
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 070 350 35 11
secretariaat@archipelwillemspark.nl

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

aan deze uitgave werkten mee
Bart Brouwer, Bob Feenstra, Derk Hazekamp, 
Wilma Marijnissen, Anne Tieleman

correcties  
Eva Drijver

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. 070 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)

Stichting Terminale Zorg  
door vrijwilligers 
t. 070 754 13 30, info@terminalezorg.nl

Staedion
Postbus 40406, 2506 lk Den Haag 
info@staedion.nl, t. 070 42 30 00

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

Begeleiden & rijden
070 205 27 00 (algemeen 070 205 26 00)

Burenhulp in A&W
Mevr. M. Simonis–van Harten (vanaf 11.00 uur)
t. 070 350 34 94

The Anglican Church of St. John + St. Philip
Ary vd Spuyweg 1a, www.stjohn-stphilip.org
t. 070 355 53 59

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!

wijkagenten A&W
marjolijne.den.hartigh@politie.nl

Dierenambulance   t. 070 328 28 28

Klachten Stadsbeheer  t. 14 070

Marion Lohle t. 06 254 953 12
Joris vd Putten t. 06 242 318 01
Sophie Vlaar  t. 070 362 82 70

Oppas gezocht …
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 2020 
woensdag 26 februari, 25 maart, 22 april,  
mei, 17 juni, 15 juli, 12 augustus, 9 sept,  
7 oktober, 4 november, 2 december

Buurt in beweging

Wijkberaad A&W 2020 
12 mei – 8 sept – 24 nov

Bestuursmutaties 

Veel wisselingen in het bestuur: David Struik en Hannie  
Verhoog-Poiesz treden per direct terug en Robert van Moorsel  
treedt af in het 2e kwartaal van 2020. Niels van den Berg is  
inmiddels toegetreden tot het bestuur. Hij behartigt voortaan  
de portefeuille ruimtelijke ordening.

Verkeer

Er komt wellicht een milieuzone die ook onze hele buurt omvat. Onderdeel van 
het voorstel is het weren van dieselauto’s die 15 jaar en ouder zijn. Het voorstel  
is nog niet in de gemeenteraad in stemming gebracht. A&W steunt het voorstel  
dat ten goede zal komen aan de gezondheid en leefbaarheid in de wijk.

Ruimtelijke ordening

De aan Flamez (hoek Javastraat 132) verstrekte horecavergunning leidt tot extreme  
overlast. Vooral op vrijdag en zaterdag is het na sluitingstijd (5.00 uur) erg 
lawaaierig. De bewoners zijn ontluisterd door de procedurele, juridische en vrij 
onmenselijke opstelling van de gemeente. Gewacht wordt op uitspraak van de 
Bezwarencommissie.

AED’s

Er zijn inmiddels 15 aed’s in de wijk, waarvan 3 “buiten aed’s”, en het aantal 
groeit. Een aed (automatische externe defibrillator) is een draagbaar apparaat  
dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. 

Duurzaamheid

De werkgroep Duurzaamheid (www.Groenebuurt.net) onderzoekt momenteel de 
mogelijkheid om een gepersonaliseerde woninganalyse voor alle huizen in de wijk 
te realiseren alsmede de uitvoering van bijpassende maatregelen. 

Wijkberaden 2020

Het bestuur heeft voor volgend jaar Wijkberaden gepland op de volgende  
dinsdagen: 18 februari, 12 mei, 8 september en 24 november. 14 juli is gekozen als 
reservedatum.

Website

De Bewonersorganisatie is veel dank verschuldigd aan Maud Siegmund en Katja 
Beekman voor de gloednieuwe website. De website is geheel gemoderniseerd en 
nu ook geschikt voor de mobiel. Er is verder een format ontwikkeld waarmee  
vaste contactpersonen zelf copy kunnen aanleveren.
Zie website www.archipelwillemspark.nl 

Het volgende wijkberaad vindt plaats op dinsdag 12 mei om 20.00 uur 

Wijkberaad 19 november 2019

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

Geplukt 
uit het  
verslag

‘Waar word jij blij van’, wordt er wel eens ge-
vraagd: Op de fiets door de straten en langs de 
pleinen van de Archipel & Willemspark en dan  
’n hartelijke groet en de vrolijke glimlach van 
Anton … , daar word ik blij van.

Iedereen uit de buurt komt vast en zeker wel eens  
Anton tegen. Anton met zijn bakfiets vol groenge-
reedschap is het vertrouwde gezicht van de wijk.
Sinds 1979 werkt Anton, dus al meer dan 40 jaar, met 
hart en ziel in de plantsoenen en parkjes van de buurt. 
Hij werkt bij Haeghe Groep, het sociale werkbedrijf 
van de gemeente Den Haag. Plantjes planten, schof-
felen, wieden, maaien, snoeien, bladeren en zwerfvuil 
ruimen, afhankelijk van het seizoen. Hij kan daar echt 
van genieten, zijn lust en zijn leven. Wat wil je nog 
meer, met de handen in de buitenlucht werken!

Als ik Anton tegen kom, maak ik vaak een praatje:
‘Vandaag weer in de buiten-contreien Anton!’. Zijn 
brede lach, Haagse humor en zijn groen-gele Ado 
sjaal, die mooi afsteekt bij zijn fel Oranje werk-jas.

Antons werkschema
Anton begint om 7 uur in de ochtend, hij drinkt eerst 
’n bakkie met collega’s op de Mastenlaan, de werkplek 
in de Scheveningse Bosjes. Om 7.30 uur steevast, pakt 
hij zijn bakfiets, laadt de gereedschappen in en gaat 
naar het Deliplantsoen/Ternatestraat. Anton heeft 
o.a. de Riouw-bomen, Banka-bomen, Timorstraat, 
Alexanderveld, Carnegieplein en Scheveningseweg, 
Arie van der Spuyweg, Kerkhoflaan onder zijn hoede.
Anton houdt van de pleinen in de wijk.  

Plein 1813 is zijn lievelingsplein: Er staan eenjarige 
geraniums, begonia’s, dahlia’s, afrikaantjes. Ook is 
hij graag op het Burgemeester de Monchyplein. Elk 
plein heeft zo zijn eigen onkruid, vertelt hij.

Anton werkt 5 dagen per week, de laatste tijd is hij 
wat aan het afbouwen. Hij is voortaan op vrijdagmid-
dag vrij. Anton gaat nog altijd met plezier naar zijn 
werk, hij kan goed opschieten met zijn collega’s. Hij 
houdt rekening met de buurtbewoners. De mensen 
leven ook met Anton mee. We hopen het vriendelijke 
gezicht van de buurt nog even te mogen tegenkomen 
in de Archipel & Willemspark.

Wilma Marijnissen — Buurtbewoner sinds 1989

U kent Stichting ArchipelpoëZie van de vele 
muurgedichten in de wijken Archipel, Willem-
spark en Buurtschap 2005. Sinds kort brengt 
ArchipelpoëZie ook raamgedichten tot stand. 
Doet u mee?

We zochten een nieuwe laagdrempelige loot aan onze 
stam, om nog meer poëzie in de openbare ruimte te 
brengen. Een raamgedicht kost rond de 400 euro, en 
als de eigenaar de helft betaalt, neemt de Stichting  
de andere helft voor haar rekening. Een voorbeeld 
vindt u op Atjehstraat 13. Het gedicht van Piet 
Paaltjens is een subtiele verwijzing naar het bedrijf 
dat hier vroeger was gevestigd, ’s-Gravenhaagsche 
Melkinrichting De Sierkan.

Ook voor de raamgedichten hanteert ArchipelpoëZie 
de combinatie van goede poëzie en vooraanstaand 
letterontwerp. De vormgeving kan verschillen, die 
wordt bepaald door de raameigenaar. De letters 
kunnen in de folie worden uitgespaard om inkijk te 
voorkomen, zoals bij de Atjehstraat, maar het kan 
ook andersom, met de letters gewoon op het raam.  

Wilt u uzelf én de buurt een plezier doen met een  
gedicht op het raam van uw woonkamer, garage,  
bedrijf of winkel? Vindt u het leuk om mee te doen 
aan nog meer straatpoëzie? Als u ons mailt op  
info@archipelpoezie.nl nemen we contact met u op.

In Nederland leven 1 miljoen mensen onder de 
armoedegrens. Zij kunnen nauwelijks rond-
komen zonder het wekelijkse pakket van de 
voedselbank. Zoals overal in Nederland zijn er 
ook in Den Haag verschillende voedselbanken te 
vinden. Jaarlijks organiseert de Archipelbuurt in 
november een inzameling van producten voor de 
Haagsche voedselbank. 

De drijvende kracht hierachter is Anne Tieleman. Al 
voor het achtste jaar op rij slaagt zij er in om samen 
met haar vrijwilligers kratten vol levensmiddelen te 
verzamelen voor de voedselbank in Den Haag. Anne 
begon hiermee in de Vredeskapel, waar zij regelmatig 
kwam voor de diensten. In protestantse kring kent 
men op de eerste woensdag in November de ‘Dank-

dag voor het Gewas’. Tijdens die diensten werd ook 
dikwijls iets opgehaald voor de Voedselbank. 

De hele wijk doet mee
Anne: ‘Ik vond dat de kring te klein was en had het 
gevoel dat we de hele wijk erbij moesten betrekken. 
Dat is ook gebeurd. Uiteindelijk is de Vredeskapel 
gesloten, maar ik wilde graag doorgaan. Toen heb 
het Klokhuis gevraagd of ik één week per jaar gebruik 
mocht maken van hun ruimte. Dat was meteen goed. 
De mensen daar werken ieder jaar geweldig goed 
mee.’ Al weken tevoren begint zij samen met mede-
vrijwilligers de winkeliers te activeren. ‘Ik laat hen 
weten dat de voedselbankactie er weer aankomt en 
vraag of zij artikelen opzij willen leggen. Ik informeer 
de kranten, de wijkkrant en de huis aan huis bladen. 

Aan het einde van die week komt een auto van de 
Voedselbank de kratten met de verzamelde producten 
ophalen. Dat moeten we goed regelen, want het is 
een hele klus. Er waren dit jaar maar liefst 55 volle 
kratten. Kratten met voedingsmiddelen voor mens en 
dier en een groot aantal cosmetische producten. Met 
dit grote aantal zijn de mensen ontzettend blij. Zeker 
zo vlak voor de feestdagen is dat natuurlijk extra fijn.’   

Anne Tieleman zoekt een vrijwilliger die de volgende 
actie in November samen met haar wil doen. ‘Als er 
iemand is die de voedselbank na aan het hart ligt, 
vraag ik hem of haar om zich te melden, zodat we dit 
komende jaar de actie samen kunnen organiseren.  
Ik hoop ook dat hij/zij te zijner tijd de verantwoorde-
lijkheid van mij wil overnemen.’

A&W behartigt de belangen van de bewoners van onze wijken. In goed overleg 
met gemeente en politiek helpen wij het beleid vorm te geven inzake verkeer, zorg, 
duurzaamheid, ruimtelijke ordening en openbare ruimte. Het bestuur opereert 
actief, efficiënt en collegiaal en heeft een eigen secretariaat.

Voorzitter

Gezocht wordt naar een voorzitter die zich betrokken voelt bij de wijk en zich 
wil inzetten voor het bijzondere karakter daarvan. Van de beoogde kandidaat 
verwachten wij bestuurlijke en sociale vaardigheden om als primus inter pares 
richting te kunnen geven aan de toekomst van A&W.

Bestuurslid Verkeer

Gezocht wordt ook naar een bestuurslid voor het thema verkeer. In overleg met de 
gemeente geeft deze vorm aan de thema’s fietsbeleid, (auto)mobiliteit en openbaar 
vervoer in onze wijk. De kandidaat neemt daartoe deel aan onze werkgroep verkeer 
en gemeentelijk overleg.  

Van beide vrijwillige functies wordt de werkbelasting ingeschat op maximaal  
4 uur per week. Uw reactie, graag met cv, kunt u richten aan: secretariaat@
archipelwillemspark.nl. Alle sollicitaties worden strikt vertrouwelijk behandeld. 
Sluitingsdatum 31 maart 2020.

 Anton 
40 jaar het gezicht van 
het groenonderhoud

PoëZie zoekt raam!

De voedselbank en activiteiten in onze buurt

Vacatures Bestuur

Anne Tieleman 
annetieleman@ziggo.nl

es

‘ Als er iemand  
is die de voedsel-
bank na aan het  
hart ligt, vraag  
ik hem of haar  
om zich te melden’

De Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark (A&W) zoekt 
twee nieuwe bestuursleden. 

Voor haar jarenlange inzet voor onze wijken is Betty Aar-
dewerk tijdens de nieuwjaarsreceptie van de wijk beloond met de 
ErePrijs, bestaande uit een fraaie speld en een certificaat. Voormalig 
antiquair Betty is momenteel actief in de werkgroep Zorg en Welzijn, 
waar zij mede het initiatief toe heeft genomen. Ze maakt zich daarin 
o.a. sinds het begin sterk voor het Schakelpunt en de Borneoflat en is 
recenter bijvoorbeeld betrokken bij het project Rijker Leven. Na haar 
pensionering zat ze o.m. in de cliëntenraad van een thuiszorginstel-
ling. Hiervoor was ze actief in de werkgroep Openbare Ruimte. Daar 
is ze overigens nog steeds mee betrokken, getuige bijvoorbeeld haar 
actie om de boomspiegels in de Malakkastraat te beplanten. 

Wars van structuren en etiquette
Door haar politieke betrokkenheid kan ze waar nodig aan de juiste 
touwtjes trekken om zaken voor elkaar te krijgen. Ze is op dat gebied 
wars van hiërarchische structuren of etiquette en stapt direct op 
iemand af als ze vindt dat er iets beter behoort te gaan. Ze is actief 
geweest als taalbuddy voor buitenlandse vrouwen, heeft meegeholpen 
met de organisatie van het wijkfeest (2012), was betrokken bij zaken 
als het (verdwenen) kunstwerk voor het voormalige LTO Nederland 
gebouw op het Prinsevinkenpark en de (eveneens verdwenen) orna-
menten van het voormalige zwembad Mauritskade. Betty heeft zowel 
in Willemspark (eerst) als Archipelbuurt (nu) gewoond.

Derk Hazekamp

Betty Aardewerk
ErePrijs A&W

www.archipelpoezie.nl
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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

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

Schoonheidsspecialiste in de wijk.
Voor een stralende huid en goede
verzorging. Voor haar en voor hem.

Nu ook manicure 
en pedicure 
bij u aan huis!

Beauty by Deef
Luxe facials & kuurbehandelingenLuxe facials & kuurbehandelingen

BEAUTYBYDEEF.NL  
T 06 579 985 97 

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

In de loop der tijd hebben er de nodige tramlijnen 
door onze wijk gelopen. De eerste tramlijn in de 
wijk was tevens de eerste tramlijn in Den Haag 
maar ook in Nederland. 

Alvorens deze werd aangelegd ging er het nodige aan 
vooraf. Na verschillende vergeefse pogingen sinds 
1848 om een concessie te krijgen, lukte het uitein-
delijk. Op 21 maart 1864 werd The Dutch Tramway 
Company Ltd (dtc) opgericht. Men begon met de 
aanleg, in enkelspoor en op 25 juni 1864 kwam de rode 
of E lijn in gebruik. Hij liep vanaf de Parkstraat bij de 
Kloosterkerk, Alexanderstraat, Plein 1813, Sophialaan, 
Zeestraat, Scheveningseweg, Keizerstraat, Wassenaar-
schestraat, Gevers Deynootweg naar het badhuis dat 
ongeveer op de plaats van het Kurhaus stond.   
 
Met ingang van 1 juli 1864 werd het beginpunt Park-
straat verplaatst naar de Kneuterdijk. Op 12 juli 1876 
werd het beginpunt Kneuterdijk verplaatst naar de 
Lange Vijverberg bij het Tournooiveld. Op 21 oktober 
1881 werd dit het Plein, een knooppunt van diverse 
tramlijnen. In Scheveningen kwamen ook verschil-
lende aanpassingen in de route. In onze wijk werd per 
24 oktober 1876 de route via Sophialaan en Zeestraat 
gewijzigd in van Alexanderstraat naar Javastraat. 
Nadat in 1887 op de Scheveningseweg dubbelspoor 
was aangelegd reed de tram richting stad vanaf het 
tolhuis via de Burgemeester Patijnlaan en Alexan-

derplein naar de Javastraat. Ter verduidelijking, 
het Alexanderplein liep vroeger van de Javastraat 
rechtdoor naar de Burgemeester Patijnlaan, nu loopt 
hij dood op het hek van het politiebureau. 

Elektrische trams in aantocht
Vanaf 31 mei 1905 werd de lijn als elektrische tramlijn 
met bovenleiding bereden en kreeg lijnnummer 8. 
Eén van de eerst drie elektrische wissels in Den Haag 
kwam in 1907 op de Burgemeester Patijnlaan bij de 
Burgemeester Karnebeeklaan en Timorstraat. Met 
ingang van 1 januari 1926 werd de lijn doorgetrokken 
naar station Hollands Spoor, hij reed daarbij onder 
meer via de Gedempte Gracht en Wagenstraat. Met 
ingang van 30 mei 1967 werd de lijn van station H.S. 
door getrokken naar het eind van de Melis Stokelaan. 
Op 13 december 2003 verdween lijn 8, na ruim 98 jaar, 
van het Haagse tramnet en uit onze wijk. Hij werd 
vanaf de stad tot Scheveningen vervangen door lijn 1. 

Twee duizend bouwers, architecten, wetenschap-
pers, bestuurders en wijkbewoners uit heel 
Nederland spraken op 28 oktober 2019 in het 
World Forum over de stad van de toekomst. In 
die toekomstige stad is ‘slimme mobiliteit’ een 
van de fundamenten: schone, veilige vervoers-
oplossingen en een beter, milieuvriendelijker en 
zuiniger gebruik van beschikbare ruimte, minder 
gedomineerd door auto’s. 

Ook de gemeente Den Haag is bezig met “mobili-
teitstransitie”, bedoeld om de stad niet alleen goed 
bereikbaar, maar vooral ook leefbaarder en aantrek-
kelijker te maken. Dat laatste betekent in de praktijk 
veel meer focus op lopen, fietsen en schoon openbaar 
vervoer. Een stad als Barcelona is al veel verder voort-
geschreden, met de introductie van zogenoemde 
‘Superblocks’.  

Dat zijn stadsdelen waar auto’s aan de rand en vooral 
ondergronds worden geparkeerd en doorgaand 
verkeer alleen is voorbehouden aan essentieel verkeer, 
met een maximum snelheid van 10 km. per uur. Bar-

celona is doende 500 van die blokken te realiseren.
Niet verrassend was er in Barcelona verzet tegen het 
plan. Vooral van bewoners die hun auto direct voor 
de deur willen parkeren en van winkels en bedrij-
ven die voor klandizie vrezen. Maar in de praktijk 
blijkt het systeem goed te werken, zijn de bewoners 
overwegend tevreden en is de leefbaarheid binnen de 
blokken enorm verbeterd.

Kijk eens naar onze eigen wijk
Wie naar onze eigen Archipel&Willemsparkbuurt 
kijkt moet constateren dat ook bij ons wel erg veel 
ruimte is ingeruimd voor auto’s, rijdend dan wel ge-
parkeerd. Met alle gevolgen vandien voor veiligheid, 
vervuiling, lawaai, in het algemeen voor de leefbaar-
heid. Er zijn tal van mogelijkheden om ook hier grote 
verbeteringen aan te brengen. Vermoedelijk moet dat 
stap voor stap, zodat het draagvlak niet bij voorbaat 
ondermijnd wordt. 

Een van de meer bescheiden verbeteringen die de 
gemeente faciliteert zijn ‘fietsvlonders’. Dat zijn 
planken met fietsbeugels voor 8 fietsen. Eén fietsvlon-
der voor 8 fietsen is net zo groot als een parkeerplaats 
voor één auto. Zeker een oplossing voor smallere stra-
ten met weinig fiets-parkeerruimte. Bewoners kun-
nen in goed onderling overleg een tijdelijke vlonder 

aanvragen. Als die bevalt zet de gemeente de vlonder 
na verloop van tijd om in een vaste fietsparkeerplek 
(zie de foto).  

Den Haag experimenteert in een paar straten ook 
met de mogelijkheid om enkele parkeerplekken in 
te ruilen voor extra groen. Dat zou goed kunnen als 
enkele bewoners een auto delen, of alleen een auto 
van Greenwheels gebruiken of hun auto definitief 
de deur uitdoen en dus geen parkeervergunning 
meer nodig hebben. Het blijkt een lastig experiment. 
Parkeerplekken zijn voor veel autobezitters heiliger 
dan wat ook. 
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Over nostalgie lopen de meningen flink uiteen. “Ik heb er helemaal niks mee”, 
zei zanger Lou Reed ooit, “Tenzij het mijn eigen nostalgie is”. Zo zal het vaak zijn. 

Het verleden wordt door de nostalgici onder ons soms rooskleuriger afgeschil- 
derd dan de werkelijkheid was. Maar zeg nou zelf: de Laan Copes van Cattenburch 
lag er zo’n 100 jaar geleden toch wel een stuk fraaier bij dan nu. Het was niet voor 
niets tot ‘laan’ gedoopt en dat wilde zeggen ‘een weg die aan beide zijden wordt 
geflankeerd door bomen’.

Het doorgaande autoverkeer van tegenwoordig krijg je er misschien niet één,  
twee, drie uit, maar op termijn hopelijk wél en waarom zouden we die fraaie  
bomenrij aan weerskanten niet nu al in ere kunnen herstellen? En zou dat niet  
prima passen in de door de Gemeente geplande kwaliteitsverbetering van de  
routes in Centrum Noord waarvan de Laan Copes er één is? Betere luchtkwaliteit, 
minder doorgaand verkeer in woonwijken, verbetering van leefbaarheid en ver-
betering van de inrichting van Centrum Noord zijn daar de nadrukkelijk voorge-
stelde onderdelen van. 

Woningnood voor vogels: laten we ze een handje 
helpen. Het najaar en de winter is dé tijd om 
nestkasten op te hangen. Dan wennen de vogels 
er een paar maanden aan en heb je in het voorjaar 
meer kans op succes’. De Haagse Vogelbescher-
ming spant zich al bijna 95 jaar in voor de vogels 
in onze stad en regio. Recent heeft een hvb-werk-
groepje van ervaren vogelaars een serie ‘ideale 
nestkasten’ ontworpen. 

Nieuwe nestkasten
De nieuwe kasten zijn gemaakt van fsc grenen hout 
van 18 mm dik i.v.m. de isolatie. Het dakje is van 
duurzaam uv-gestabiliseerd gerecycled plastic. Ook 
de ophanging is aangepast. Die is nu van aluminium 
en twee afstand-houders zorgen ervoor dat de nest-
kast tegen elke boom of tegen een andere onregel-
matige achtergrond kan worden opgehangen. Alle 
modellen kunnen in het najaar gemakkelijk worden 
schoongemaakt. U kunt de vogels in uw tuin, op uw 
balkon en/of in uw buurt helpen aan de kwalitatief 
beste woonruimte die er voor hen bestaat! 

Veertien verschillende kasten
Voor de volgende soorten zijn nestkasten leverbaar: 
Bonte- en Grauwe Vliegenvangers, Boomkruipers, 
Koolmezen, Roodstaarten, Pimpelmezen, Spreeuwen, 
Kleine en Grote Bonte Spechten, Torenvalken, Bosui-
len en Kerkuilen. Voor Mussen is er een heel nieuwe 
kast ontwikkeld, met een aparte slaapruimte voor het 
mannetje, want hij is niet welkom bij mevrouw en het 
nest tijdens het broeden. 

De Haagse Vogelbescherming kan de nestkasten 
donkergroen gebeitst kant-en-klaar afleveren, maar 
ook als bouwpakket. De zelfbouwkasten zijn nog niet 
gebeitst. Doordat de bouw door vrijwilligers wordt 
gedaan, kunnen de kosten laag worden gehouden.   

Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor een nestkast?  
Stuur dan een mailtje naar info@haagsevogels.nl  
en u krijgt informatie toegezonden via de email. 

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

Tramlijnen  
— in de wijk

Fietsvlonders
Wie een  
aanvraag voor  
een fietsvlonder 
wil indienen  
kan dat doen bij
 
fietsparkeren@denhaag.nl

Heeft het verleden toekomst?

Bij het beschrijven van 
de routes zijn, voor de 
duidelijkheid, de huidige 
straatnamen gebruikt.

Ambachtelijk  
gemaakte nestkasten 
voor 14 soorten vogels  

www.haagsevogels.nl

TW & Bob Feenstra
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deel 1

‘ Op 21 maart  
1864 werd  
The Dutch  
Tramway  
Company  
Ltd (dtc)  
opgericht’

‘ U kunt de vogels in uw tuin,  
op uw balkon en/of in uw buurt  
helpen aan de kwalitatief beste  
woonruimte die er voor hen bestaat! 
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advertentie

‘Al 4 generaties en 100 jaar vakmanschap in vastgoed & -onderhoud’

alexandriabv.nl

We wonen ten eerste dicht bij zee. Dat geeft 
een speciaal licht, vooral in de avonden, en zeker bij 
een lage zon. Dan is er afwisseling, die is te danken 
aan de geschiedenis. Onze wijk is niet ineens volgens 
plan gebouwd en dat is te zien. Hier begon het lang 
geleden met het voorzichtig bouwen in een wildernis 
van veengebieden en duintjes. Molens, buitens, boer-
derijen, tuinderijen, lagen losjes bij elkaar. Dan was 
er het duinwater, er liepen beken door het gebied. Die 
zijn tegenwoordig grotendeels onder grond geleid en 
onzichtbaar. (Het enige nu nog zichtbaar stromende 
water komt uit onze fontein op het Bankaplein, ten-
minste: in de zomer.)

Later ontstond de meer planmatige bebouwing. Er 
werden kazernes, woningen voor de hogere en lagere 
militairen en arbeiders gebouwd. En dan natuurlijk 
de kleinste huizen, de hofjes. De hofjes-dichtheid is 
hier groter dan waar ook in den Haag. Daarnaast stre-
ken hier kapitaalkrachtige oud-Indië gangers neer.
Zo ontstond er een prachtmengsel dat levendigheid 
met zich mee bracht. De bewoners, nu met 40% 
expats bleven zeer divers.

In de loop der jaren veranderde er veel.
Bewoners gingen zich actief bemoeien met de ont-
wikkelingen. En kwamen in het geweer wanneer er 
dingen dreigden plaats te vinden die hun niet zinden. 
Ze organiseerden behalve zichzelf, ook vele activitei-
ten. Koningsdag, Dichter Aan Huis, Walking Dinner, 
Zomerfeesten, Muurgedichten en een wijkkrant. En 
waarschijnlijk nog veel meer wat minder opvalt. 

Een succesvolle bewoners actie was het terugbrengen 
van een fontein op het Bankaplein. De oude fontein 
was verdwenen. Hij verscheen in 1881, aangeboden 
door de Bouwmaatschappij Duinweide. Maar moest 
vier jaar later alweer gerepareerd worden. Helemaal 
goed ging het daarna niet meer met onze fontein.
In 1922 werd hij afgebroken, hij spoot toen al jaren 
niet meer. We moesten het voortaan zonder doen,
en zaten in plaats daarvan opgescheept met een klok 
in een wat armetierig plantsoen. De brokstukken van 
onze fontein zouden op een gemeentewerf zijn op-
geslagen. Maar niemand bij de gemeente wist waar. 
Zoeken leverde ons niets op. We bleven de fontein 
missen.

Een bewonersgroep startte de Actie Fontein
Er werd geld ingezameld . Er werden ontwerpen 
gemaakt. Het ontwerp, dat het best bij de buurt leek 
te passen, werd gekozen en uitgevoerd in brons. Het 
was een ontwerp van de kunstenaar en wijkbewoner 
Renske Morks. Ze was actief betrokken bij de uitvoe-
ring van het project.En zo spoot er in 1988 weer een 
fontein. Ruim honderd jaar na de eerste keer.

Dat de wijk sfeer heeft had Elsevier al geconstateerd.
Maar een ziel? Eigenlijk is dat iets, wat ieder voor 
zichzelf mag uitmaken. Maar onze fontein is er in ie-
der geval een mooi symbool voor. Sprankelend, zoals 
je mag verwachten in het mooiste dorp.

jw

… groeide op in New Delhi, India. Na haar studie Handel werkte zij 
o.a. langere tijd bij de Nederlandse Ambassade in die stad. Zij leerde 
er haar Nederlandse man Floris kennen, als journalist werkzaam  
bij een Nederlandse kwaliteitskrant. Sinds 1998 wonen ze in de  
Atjehstraat, onderbroken door een verblijf van 5 jaar in Londen.  
In Nederland werkte Vandana bij een internationaal waterinstituut 
in Delft. Tegenwoordig geeft Vandana thuis workshops in Indiaas 
koken. Hun 11-jarige zoon, Zubin, gaat  
naar de Oranje Nassauschool in het  
Benoordenhout. Vandana is op die  
school op allerlei terreinen actief. 

Hoe ervaar je het leven in deze wijk ?
Onze wijk zie ik echt als mijn “thuis”. Het is als een 
dorp in de grote stad, niet intimiderend. Door mijn 
werk bij de ambassade in New Delhi had ik al wel 
een beeld van Nederland en ik had ook Nederlandse 
vrienden toen ik hier kwam. Ik moest wel wennen aan 
de georganiseerde, praktische inslag van Nederlan-
ders. Je kunt niet makkelijk zomaar aanbellen om 
een kop thee te drinken. Dan wordt eerst de agenda 
getrokken. Nederlanders zijn heel vriendelijk, maar 
niet per se snel toegankeljk. De Archipel is gelukkig 
een sociale, samenhangende wijk, je wordt mak-
kelijk geaccepteerd. Dat is in andere wijken echt wel 
eens anders. Maar je moet er zelf veel in investeren 
en dat doe ik dan ook. Ik breng actief mensen uit de 
buurt bij elkaar om iets te drinken of samen te eten. 
Ik heb ook meerdere malen gekookt voor het Walking 
Dinner, voor het Koningsdagfeest, en voor de jonge 
vluchtelingen die een tijd in onze wijk woonden. 

Wat zijn je favoriete plekken ?
Dat zijn vooral de zaken waar de houding open, 
zorgzaam en klantgericht is. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan restaurant de Tapperij (waar ook kwaliteit en 
ambiance fantastisch zijn), aan bakker Bornheim, aan 
kaaswinkel Alexanderhoeve, aan groentenwinkel de 
Exotenhof. Ze zijn daar ook echt in jou geinteresseerd 
en nemen de tijd voor je.

Wat kan er verbeterd worden aan de buurt?
Het is voor mij eigenlijk behoorlijk goed zoals het is. 
Het aanbod is voldoende en je bent zo in de binnen-
stad als je boetieks of grote winkels zoekt. Ik hoop dat 
het uniek dorpse, informele karakter van Archipel en 
Willemspark behouden blijft. Ik heb soms wél het ge-
voel dat de gemeente hier in veel constructieprojec-
ten ongecoordineerd te werk gaat, daar valt nog wel 
wat te stroomlijnen. En zoiets als de bomenkap aan 
de Scheveningseweg zal hopelijk niet vaker gebeuren.
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“Een echt familiebedrijf, op een unieke  
locatie”, zegt Roel Hazendonk, die de stadsmanege 
samen met broer Michael bestiert, ondersteund door 
hun ouders Rob en Mia, “Midden in de stad, vlakbij 
de Scheveningse Bosjes met zijn ruiterpaden, en 
dichtbij het strand. De school is in 1958 opgericht 
door mijn grootvader Henk Hazendonk. Voordien  
is het korte tijd een privé-manege van een rijke 
Haagse familie geweest. Mijn opa was rij-instruc- 
teur van hun kinderen”.

Er zijn zo’n 40 paarden gehuisvest, waarvan de helft 
privé-bezit en de helft lespaarden. “Je bouwt een 
hechte band met de paarden op” vertelt Roel, “Wij 
verzorgen de paarden, maken de stallen schoon”.
 De broers zijn daarnaast ook de rij-instructeurs en 
leren hoe paarden moeten worden op- en afgezadeld 
en moeten worden geborsteld.

Een elitaire aangelegenheid
De manege moet voldoen aan strikte richtlijnen op 
het gebied van hygiene, milieu en dierenwelzijn. Er 
mag op het terrein geen mestput zijn, de mest wordt 
daarom wekelijks afgevoerd.

“Vroeger was paardrijden een elitaire aangelegen-
heid”, geeft Roel aan, “tegenwoordig is dat niet meer 
zo, het is voor meer mensen toegankelijk, al is het 
geen goedkope hobby. De rijders van onze manege 
zijn een prettige mix van Nederlanders en expats. 
We vervullen trouwens ook een sociale functie 
in de buurt, want heel wat ouders met kinderen, 
grootouders met kleinkinderen, of bewoners van 
verzorgingsflats in de wijk komen vaak langs om te 
kijken. Het oudste paard is inmiddels 28. Eén paard, 
Calimero, bereden door mijn broer Michael, loopt 
jaarlijks mee in de stoet van Prinsjesdag”.

Voor jongeren onder de 16 jaar kosten lessen 22 euro 
per uur, tien lessen 192 euro en twintig lessen 345 
euro. Boven de 16 jaar zijn die prijzen 23,75 euro per 
uur, 209 euro per 10 lessen en 379 euro per 20 lessen. 
Het ‘pension’ van een eigen paard – stalling en verzor-
ging – kost 410 euro per maand. 
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Wat is de definitie van waterstof?
“Waterstof (H2) is een gas en als zodanig het meest 
voorkomende element in het universum. Er zijn 
sterren die helemaal bestaan uit waterstof. Op aarde 
komt waterstof niet natuurlijk voor omdat het 
molecuul waterstof zich onmiddelijk met zuurstof 
verbindt tot water (H2O).”

Als je het over mobiliteit hebt, wat is daarin  
de rol van waterstof?
“Allereerst, het principe van waterstof is eenvoudig: 
je hebt water > er gaat stroom doorheen > je krijgt 
waterstof en zuurstof. Wil je waterstof gebruiken  
als brandstof voor een auto, dan heb je nodig: groene 
waterstof, een brandstofcel – die de waterstof met 
zuurstof uit de buitenlucht combineert tot elektrici-
teit – waarop de auto dan elektrisch kan rijden. Wat 
uiteindelijk uit de uitlaat komt is puur water (dat zo 
schoon is dat je het ook nog kan drinken).

Een batterij-elektrische auto is goed voor de kortere 
afstanden, zoals van huis naar werk en terug en dan 
thuis of in de straat eenvoudig s’ avonds weer opla-
den. Maar als je lange afstanden moet afleggen, met 
een grotere auto en ook nog naar België en Duitsland 
moet dan is een waterstofauto veel praktischer.
Met een volle waterstoftank kun je met de Hyundai 
Nexo wel 600 km rijden. De Toyota Mirai komt zelfs 
binnenkort met een nieuw model die pas na 1000 
km hoeft te tanken. En bovendien: het tanken duurt 
maar 3–4 minuten! En zwaar vervoer, zoals bussen en 
trucks, als je die op een batterij wil laten rijden dan is 
de helft van het laadvermogen voor de batterijen. Ook 
hier is waterstof een hele goede oplossing.

Nog twee aardige nieuwtjes: binnenkort is het moge-
lijk om met je waterstofauto in de Binckhorst te gaan 
tanken. En taxibedrijf Noot rijdt op waterstof voor de 
gemeente Den Haag met 35 Toyota Mirai’s. Ze vallen 
op omdat ze wit zijn en voorzien van een sticker av 
070 (av). Naar verwachting zullen ze jaarlijks zo’n 
15.000 mensen gaan vervoeren.”

Hoe gaan we met het oog op de energietranssitie 
onze huizen verwarmen?
“Elk huis moet in de toekomst elektrisch verwarmd 
worden, want Nederland wil van het aardgas af. Dat 
betekent dat alle kabels in de straat moeten worden 
verzwaard. Daar gaat een heleboel tijd overheen en 
bovendien, elektrisch verwarmen vraagt ook om 
zware isolatie van de woning en daarvoor ben je in 
de oude huizen in de binnenstad zo tienduizenden 
euro’s verder.

Waterstof biedt een oplossing op de korte termijn 
(voor 2030) om stapsgewijs de vraag naar aardgas 

voor het verwarmen van huizen terug te brengen. 
Voor alle huizen moeten we inzetten op isolatie; in de 
oude huizen is het moeilijk en duur om naar “nul op 
de meter” te gaan. Je zou een hybride warmtepomp 
kunnen aanschaffen, dat vermindert meteen de vraag 
naar aardgas. Een andere oplossing is het langzaam 
vergroenen van het aardgas, met bio-methaangas en/
of waterstof. Hierbij maak je zoveel mogelijk gebruik 
van de bestaande infrastructuur en zou je zelfs op 
den duur helemaal kunnen overstappen op 100% 
waterstof. En wie weet is het over een aantal jaren wel 
mogelijk om lokaal waterstof te produceren.”

Tijdens het schrijven van dit artikel (op 14 januari) komt 
er een bericht binnen op de nieuwsbrief van het Platform, 
waar alle nieuwe en interessante ontwikkelingen van over 
de hele wereld worden vermeld. Het luidt als volgt: Ergens 
in Amerika zijn wetenschappers erin geslaagd waterstof te 
maken van voedselresten en gist!!!
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Duurzaam  
waterstof

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.
 
Ook meedoen met de rubriek? elseponsen@gmail.com

Buitenlandse  
buurtgenoten

www.cookwithvandana.nl

www.riouwrijschool.nl

Vandana Sharma (54)

Cook with Vandana
cookwithvandana.nl
vsfvs@hotmail.com
t. 06 558 83 510

Te paard

Wie in de buurt van het Bankaplein is 
hoort regelmatig het rustgevende geluid 
van paardenhoeven. Half verscholen tus-
sen de Riouwstraat en de RK Begraafplaats 
ligt daar de kleinschalige Riouw Manege 
en Rijschool. 

Gesprek met Robert Dencher, wijkgenoot  
en voorzitter van het platform waterstof  
–H2 Platform. Zijn achtergrond als lobbyist 
voor Shell maakt hem zeer geschikt voor 
deze functie. Het is interessant de visie  
van een deskundige op dit gebied te horen. 

‘  Vroeger was 
paardrijden  
een elitaire  
aangelegenheid, 
tegenwoordig  
is dat niet  
meer zo’

‘ Met water en 
groene stroom  
van zon en wind  
is er in principe 
een oneindige  
voorraad duur-
zame waterstof  
te maken’

Voor informatie over 
waar je waterstof kunt 
tanken en andere vragen:
opwegmetwaterstof.nl

> vervolg van pagina 1
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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!

Iedere vrijdagavond treedt hij met zijn mu-
zikale menu ‘Voedsel voor de Ziel’, op in koffiehuis 
Larie aan de Scheveningseweg. In dit kleinste theater 
van Den Haag kan iedere bezoeker een keuze maken 
uit zijn muzikale menu. Met dit menu ‘Voedsel voor 
de ziel’, heeft hij een creatief concept ontwikkeld met 
verhalen, liedjes en gedichten. Wim schrijft en zingt 
al sinds zijn 20e. Hij was gymleraar op de Haagsche 
Sport Academie (halo) en werd daar later actief bij 
het schrijven van musicals. Die musicals vielen zo 
goed in de smaak, dat hij ermee het land doortrok en 
veel optrad op scholen.

Voedsel voor de ziel
Het idee voor ‘Voedsel voor de ziel’ kreeg hij in 2013. 
Tijdens de viering van het 200 jarig bestaan van het 
Koninkrijk der Nederlanden traden hij en andere kun-
stenaars op in strandtenten. ‘Ik ging aan een tafeltje 
zitten en mensen konden een liedje kiezen uit het 
muzikale menu’. Het repertoire was heel toegankelijk 
voor jong en oud. Het was een groot succes, niet al-
leen voor het publiek maar ook voor mijzelf. Ook trad 
hij nog op bij de UvA. Later speelde hij dikwijls bij 
mensen thuis. ‘Ik besloot na de viering door te gaan 
met mijn muzikale programma, maar dan in de vorm 
van theater en ik zocht naar een goede locatie’. 

Wim vond die plek in koffiehuis Larie aan de Sche-
veningseweg. Iedere vrijdagavond is hij daar van 
20.00 tot 23.00 uur te beluisteren. De bezoeker kan uit 
het menu een liedje, een gedicht of een verhaal naar 
keuze aanvragen. Het is een doorlopende voorstelling 
en er wordt koffie, thee en fris geschonken.

Keuze maken is niet moeilijk!
Na afloop van ons gesprek vroeg ik Wim een paar 
liedjes uit zijn muzikale menu te zingen. Het was niet 
moeilijk om hier een keuze uit te maken. Ik koos een 
gedicht en drie liedjes. Met zijn melodieuze stemge-
luid en aansprekende teksten wist hij mij direct te 
raken. In het gedicht ‘de Held’ gaf hij een staaltje van 
zijn kunnen als dichter en entertainer. De vraag: hoe 
wordt je in godsnaam een held? Weet hij virtuoos en 
ontroerend te beantwoorden.

Ik ga as. vrijdag naar zijn voorstelling. Hij treedt nog 
op tot half mei en ik wil hem echt niet missen. De 
toegang is gratis, maar na afloop kun je iets in een 
hoge hoed gooien.

es

Het zijn boekjes die je alleen met de uiterste inspanning 
kan lezen. Maar probeer je dat te vaak, dan krijg je vrijwel zeker 
hoofdpijn en word je een geregelde klant van opticiens. Een 
miniatuuruitgave van een werk van Shakespeare bracht het virus 
bij Georges binnen. Daarna ging de overgang van groot naar 
klein snel. Van gewone boeken naar exemplaren zo groot als een 
postzegel. Je blijft je verbazen hoe die drukkers en boekbinders 
dat voor mekaar kregen. 

De verzamelaars vormen een internationaal gilde. En internatio-
naal is Georges ook. Hij had om te beginnen een Franse moeder. 
Hij werkte bij de Buitenlandse Dienst onder andere in Nieuw 
Zeeland, Nigeria en Saoudi Arabië. En woont nu al jaren weer met 
zijn collecties in het oude familiehuis in het Willemspark.

Een voordeel
Een voordeel van het verzamelen in miniatuur is de bescheiden 
ruimte die zo’n verzameling inneemt. Bovendien worden de 
vloeren van je huis niet te zwaar belast. Een bekende boekenver-
zamelaar moest zijn huis om deze reden verlaten. Bovendien was 
er voor hem zelf bijna geen plaats meer. Bij een verzameling van 
miniaturen heb je daar geen last van. In Georges huis is er zelfs 
ruimte voor een concertvleugel waarop hij studeert. Klassiek, dat 
spreekt bijna vanzelf. 

Het miniaturiseren van boeken begon in de vijftiende eeuw met 
religieuze tractaten. Vervolgens kwamen grote klassieke schrij-
vers aan bod. Gevolgd door almanakken. Daarna gingen uitgevers 
door met gevarieerde literatuur. Er zijn nu nog steeds uitgevers 
die boeken in miniatuur uitgeven, maar het blijft exclusief.

Je hebt liefhebbers die drukken en uitgeven in eigen beheer, de 
z.g. ‘Private presses’. Daar moet je overigens wel kapitaalkrachtig 
voor zijn. Het Museum Van Het Boek, Meermanno, heeft daar 
mooie voorbeelden van. Georges Toneman vertelt boeiend over 
zijn verzamelwoede.

Geluk en internet!
Hij slaat in zijn betogen makkelijk zijwegen in, verkent paden 
die nauwelijks zichtbaar zijn, om met een soepele sprong daarna 
weer op de hoofdweg terug te komen. Hij geeft lezingen, maar be-
zoekt vooral boekenmarkten, veilingen en antikwariaten op zoek 
naar zeldzaamheden. Als je als verzamelaar zover bent gevorderd 
als hij, is het vinden van een ontbrekend stuk moeilijk en meestal 
ook kostbaar. Geluk en de ‘gunfactor’ spelen daarbij een grote rol. 

En vergeet internet niet. Hij houdt het aanbod daarop constant 
in de gaten om er zijn slag te kunnen slaan als er iets opduikt wat 
voor hem van belang is. Het is bijna een dagtaak. Hij heeft series 
compleet en ook bijna het gehele fonds van één Amerikaanse 
uitgever. Op twee boekjes na. Maar die lacune zal zeker opgevuld 
worden!

De meeste indruk op mij maakt een boekje in het Gujerati, een 
taal uit noordwest India. Het boekje is zo groot als mijn duimna-
gel en gedrukt in Bombay in 1899. Hoe zou een catalogus van zijn 
collectie er uit moeten zien? Als leesbaar boek? Of als usb stick? 
Leesbaar en toch in miniatuur.

jw
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Malakkastraat 109 | 2585 SL Den Haag |Tel:070  355 75 42 |  www.rudolfpeters.nl

TAEKWON-DO JEUGD 8 -18 JRMEDICAL FITNESS 55+

BEWEGINGSTHERAPIE - THERAPEUTISCH TAPEN - 
MASSAGETHERAPIE

Sportinstituut
Rudolf Peter’s

15 Oktober15 Oktober

Een Bibliotheek 
voor Madurodam

Liedjes en gedichten  
in koffiehuis Larie

‘  Voedsel  
 voor  
de Ziel’

Wijkgenoot Wim Akkermans (68)  
zanger, dichter en verhalenverteller 
weet met zijn liedjes, gedichten en 
verhalen het publiek te raken.

Verzamelen is een ziekte die tamelijk veel voor-
komt. Verzamelaars van boeken zullen er dan  
ook vast wel zijn in onze wijk. Maar verzamelaars 
van heel kleine boekjes? Heel klein is kleiner  
dan drie inch, of zevenenenhalve centimeter.  
Georges Toneman is er zo een. En niet zo maar 
een. Zijn collectie bevat honderden exemplaren. 
Hij is door het ‘Microbibliofilie virus’ geinfecteerd.

‘ Je blijft je verbazen hoe  
die drukkers en boekbinders  
dat voor mekaar kregen’ 

www.wimakkermans.nl
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De naam Vreedehuis prijkt sinds 2018 op 
het gebouw van de Antroposofische vereniging en de 
voormalige Euritmie Academie aan de Riouwstraat 1.  
Het is vernoemd naar de wiskundige en astronoom 
Elisabeth Vreede (geboren in Den Haag in 1879 en 
gestorven in 1934 in Ascona). Het gebouw bestaat uit 
de voormalige negentiende-eeuwse villa (1879) en een 
zeventiger jaren uitbreiding op de plaats waar vroeger 
de tuin was. De entree bevindt zich in de aanbouw. In 
‘Den Haag over bouwen en breken’ wijdt Michiel van 
der Mast één regel aan het Antroposofisch huis en de 
toen nieuwe uitbreiding: ‘Het laat zien dat eigentijdse 
architectuur heel goed kan worden ingepast in een 
negentiende-eeuwse gevelwand’.

Metamorfosen
De eenvoudige baksteengevel (1968–1969) van archi-
tect Anton van Es met witte versierde banden voegt 
zich moeiteloos in het straatbeeld. De versieringen, 
Metamorfosen, kwamen tot stand door de leerlingen 
van Joop van den Heuvel. Ook de dakvorm als een 
vereenvoudigde vorm van het Mansardedak, zonder 
knik, voegt zich goed in het straatbeeld. De stijl is de 
‘antroposofisch ingegeven bouwtrant’ waarbij haakse 
hoeken zoveel mogelijk zijn vermeden en onregelma-
tige en vloeiende organische vormen de voorkeur heb-

Architectuur in de Archipel & Willemspark

Vreedehuis
Voortzetting van het Antroposofisch  
Huis en Euritmie Akademie

Villa Sofiahof

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf
In de Archipel&Willemspark is de bezoekgroep van de St. Jacobuskerk de St. 
Jacobsstaf actief. Zij bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn, begeleiden  
bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes. Ook voor begelei-
ding en vervoer bij kerkbezoek. Belt u ons gerust, iedereen kan een beroep op 
ons doen. Lore Olgers — telefoon 070 324 41 18 / 06 297 371 51. 

Activiteiten voor ouderen St. Jacobsstaf
woensdag 25 februari Filmmiddag  
Filmmiddag in de pastorie van de St. Jacobus; aanvang 14.00 uur. U kunt 
zo nodig thuis worden opgehaald en tegen 15.30 uur weer thuisgebracht. 
Vertoond wordt een film uit de serie Catholicism. Aansluitend High tea en 
gesprek.

woensdag 24 maart Middag naar de Bosrand  
Naar de Bosrand in Wassenaar planten kopen. Vertrek 14.00 uur bij het Scha-
kelpunt, Burgemeester Patijnlaan 1900. Iedereen kan mee.

zondag 28 april Paaslunch (Beloken Pasen) 
Beloken Pasen houden wij aansluitend aan de Hoogmis weer een gezellige 
Paaslunch in de Pastorie Willemstraat 60. U kunt thuis worden opgehaald om 
09.45 uur en na de lunch weer worden thuisgebracht.

Voor informatie en opgave voor deze uitstapjes: Lore Olgers tel. 070 324 41 18.   
Ook in de zomer is er weer elke maand een uitstapje. Iedere oudere kan mee. 

Orgelconcert 25 april
Zaterdag 25 april om 16.00 uur orgelcncert met koperblazers in het kader 
van Vierne-festival: March triomphale pour le centenair. Organist Jos Laus. 
Toegang gratis.

Inzameling Voedselbank 26 feb t/m 29 maart
Tijdens de Veertigdagentijd worden van 26 februari t/m 29 maart achter in de 
kerk houdbare voedingsmiddelen ingezameld voor Voedselbank Haaglanden. 

Goede Week en Pasen Gregoriaanse gezangen
Witte Donderdag  9 april – 19.30 uur  
Plechtige viering van de liturgie van Witte Donderdag met voetwassing.
Goede Vrijdag  10 april – 15.00 uur  
Kruisweg (ook voor de kinderen) en om 19.30 uur Kruishulde.
Paaszaterdag  11 april – 21.00 uur 
Plechtige Paaswake.
Paaszondag  12 april – 10.15 uur  
Hoogmis van Pasen: Missa in Bes kv 275 – W.A. Mozart en het Halleluia van 
G.F. Händel met gemengd koor en solisten.   
 

Pastorie H. Jacobus de Meerdere  Willemstraat 60  |  2514 hn Den Haag 
Vicaris  |  Dr A.J.M. van der Helm  |  t 360 55 92  |  jacobus@rkdenhaag.nl 
Informatie over activiteiten: Lore Olgers  |  t 324 41 18  |  www.rkdenhaag.nl

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

Het Schakelpunt 
U bent van harte welkom!

SCHAKELPUNT
BURGEMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900

ben. De Zwitserse arts Rudolf Steiner 
was de voorman van de beweging 
die filosofie, levenswijze, pedagogie, 
landbouw, geneeskunde en architectuur 
bijeen wilde brengen. Pieter van der Ree 
beschreef de organische architectuur 
in zijn boek over Antoni Gaudi, Frank 
Lloyd Wright en Rudolf Steiner.

Den Haag heeft verder nog de Vrije Schoolgebouwen 
en de Rudolf Steiner kliniek (1928) aan de Nieuwe 
Parklaan 58 in deze stijl. Deze is gebouwd op een 
onregelmatige grondslag. Het heeft een asymmetri-
sche kap en schuine bakstenen muren. De architec-
ten Buijs en Lürsen tekenden voor het ontwerp. De 
architectuur van het Vreedehuis is daarbij vergeleken 
een stuk soberder.

De geornamenteerde witte gevelbanden zijn de enige 
opvallende elementen in de verder sobere bouwmassa 
van de uitbreiding van de villa. De architect maakte 
gebruik van natuurlijke materialen, hout en steen.  
De integratie met de omgeving en de toepassing van 
de Gulden Snede voor maatverhoudingen zijn voor de 
antroposofie belangrijke grondbeginselen. 

Veel aandacht voor detail
De bezoeker ontwaart vanaf de ingang allereerst de 
organisch vormgegeven receptiebalie. Er tegenover 
is een muurschildering te zien. In het interieur vallen 
sinds de recente verbouwing de vloeiend in elkaar 
overgaande binnenruimten, vormen en witte wanden 
op. Er is veel aandacht voor het detail, de verlichting 
(hanglampen muur- en plafondlampen (vormgeving 
Hans-Dieter Appenroth en beeldhouwwerken van Rik 
ten Cate).

Het gebouw biedt onder andere plaats aan zalen, een 
bibliotheek, open atelier en ontmoetingsruimte ‘De 
serre’. De detaillering krijgt steeds alle aandacht zoals 
blijkt uit de receptiebalie, kastenwanden en deuren 
en kozijnen zonder rechte hoeken. In het trappenhuis 
zijn ook onderdelen als traptreden en leuningen zorg-
vuldig vormgegeven.

Hier geldt ‘Dieu est dans le detail’!
Dit bijzondere gebouw is een bezoek zeker waard.
 
 
Bart Brouwer
bartelebrouwer@gmail.com

In het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900, vindt er op de dinsdag tussen 11.00 en 
12.00 uur “Bewegen op de stoel” plaats. Onder leiding van mevr. M. Jansen, wor-
den er oefeningen aangeboden, die op de stoel uitgevoerd worden. De oefenin-
gen worden ondersteund door muziek. De kosten bedragen €6,– per maand en 
met een Ooievaarspas betaalt u €3,– per maand. Voor informatie kunt u terecht 
bij dhr. M. Wenzel, ouderenconsulent Zebra Welzijn, tel. 06 43 39 52 89. 

Hoewel het erfrecht, testamenten en daarmee samenhangende belastingen aan 
de orde zullen komen, wordt bijzondere aandacht besteed aan het “Levenstes-
tament”. 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 rege-
lingen 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 zelf-
standig 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 lang-

durig niet meer in staat bent uw belangen te beharti-
gen. De voorlichting wordt gegeven door een notaris 
van “Caminada Notarissen”.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 maart 
van 14.30 tot 16.00 uur in “het Schakelpunt”, Burg. 
Patijnlaan 1900. 

Aanmelden deelname
Wanneer u aan de bijeenkomst wilt deelnemen, dan 
kunt u zich aanmelden bij het Klokhuis, 070 350 35 11.

‘ Het laat zien dat eigentijdse 
architectuur heel goed  
kan worden ingepast in  
een 19e-eeuwse gevelwand’

‘  Hier geldt  
‘Dieu est dans  
le detail’!  
Dit bijzondere 
gebouw is een  
bezoek zeker 
waard.’

Mensen uit de wijk ontmoeten? Een lezing over een interessant verhaal door een 
wijkgenoot? Samen gezellig een glaasje wijn drinken? Kom naar het  
vernieuwde Happy Hour; elke laatste vrijdag van de maand in het Schakelpunt.

Wijkbewoner Bart Brouwer is oud-architect die al enkele jaren over de bouw-
kunst in de wijk schrijft in onze wijkkrant. Hij neemt u mee op een virtuele  
wandeling door de buurt, waarbij u gezeten op een stoel toch heel veel ziet  
en hoort over architectuur in Archipel & Willemspark tussen 1840–1900. 

De presentatie zal worden gegeven door Sophie Rose, een Nederlandse jonge 
vrouw die bezig is met een proefschrift over de manier waarop in de 18e eeuw het 
huwelijksleven in de nederzettingen van de Oost- en West Indische compagnie 
was geregeld. Bij voorbeeld over relaties tussen landeigenaren en slavinnen. 
 
De presentaties beginnen om 15.00 uur en na afloop om 16.00 uur begint het 
Happy Hour met drankjes en hapjes. Het wordt zeker gezellig!

Happy Hour Lezingen / Presentaties

dinsdagen, 11.00 – 12.00 uur 
Gymnastiek ‘Bewegen op de stoel’

dinsdag 17 maart, 14.30 – 16.00 uur
Voorlichting Erfbelasting en Levenstestament

Architectuur in de Archipel & Willemspark

‘Oost’ en ‘West’ in de 18e eeuw

28 februari – 15.00 uur Bart Brouwer

27 maart – 15.00 uur Sophie Rose

woensdag 18 maart
Bingo Op woensdagmiddag 18 maart 

is er weer Bingo om 14.00 uur.  
De zaal is open vanaf 13.30 u. 
De kaarten zijn €5 per set  
en dit is inclusief een drankje. 
Extra set kaarten kost €3,50.



In februari start Zebra Welzijn in de Archipelbuurt & Willemspark met 
huisbezoeken aan wijkbewoners van 75 jaar en ouder. Het doel van de 
huisbezoeken is om een beeld te krijgen van de situatie, waarin wijkbe-
woners van 75 jaar en ouder zich bevinden. 

Tijdens het bezoek zal de vrijwillige medewerker een aantal vragen stellen 
met behulp van een vragenlijst. Daarnaast wordt de Ouderenwijzer, een hand-
zame brochure met informatie over activiteiten en voorzieningen, tijdens de 
huisbezoeken overhandigd. 
 
Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met dhr. M. Wenzel, 
ouderenconsulent Zebra Welzijn, tel. 06 43 39 52 89.

De Telefooncirkel is er voor wijkbewoners die alleen wonen, of moeilijk 
de deur uitkomen. De deelnemers aan de Telefooncirkel bellen elkaar in 
een afgesproken volgorde. 

De Telefooncirkel wordt iedere ochtend gestart door een vrijwillige medewer-
ker tussen 09.00 en 09.30 uur. De laatste deelnemer belt de vrijwillige mede-
werker. Zo is de cirkel rond. Deelnemen aan de telefooncirkel betekent iedere 
dag contact met andere deelnemers aan de telefooncirkel, en in sommige 
situaties kan tijdig hulp ingeschakeld worden. Is de telefooncirkel misschien 
iets voor u? Wanneer u belangstelling hebt voor de telefooncirkel, dan kunt u 
contact opnemen met de coördinator mevr. L. Duran, tel. 211 04 59 of dhr. M. 
Wenzel, ouderenconsulent Zebra Welzijn, tel. 06 43 39 52 89.

Wanneer u vragen heeft over het aanbod van voorzieningen op het 
gebied van zorg en welzijn, die het mogelijk maken om langer thuis 
te kunnen wonen, dan kunt u een afspraak maken bij dhr. M. Wenzel, 
ouderenconsulent van Zebra Welzijn. 

Ook wanneer u een idee heeft voor een nieuwe activiteit in het Klokhuis of 
in Archipel&Willemspark, bent u van harte welkom! Dan kan er besproken 
worden of uw idee te realiseren is en welke ondersteuning daarbij nodig is en 
aangeboden kan worden. Het is mogelijk om af te spreken in het Klokhuis op 
maandagen van 10.00 tot 12.00 uur. Dhr. M. Wenzel is telefonisch bereikbaar 
op 06 43 39 52 89. 

Ik ben geboren in de Celebesstraat (1948), woonde er tot mijn 24e. Heb me  
indertijd ingezet voor het tot stand komen van het wijkcentrum ’t Klokhuis. 
Nu mag ik er exposeren. In het HEDEN worden kleine dingen KOSTBAAR, 
zoals een glanzende kever, een clubje fietsers, een peuter met een viooltje,  
een schaap, slakjes, een ontmoeting met iemand … Ze maken mij in ieder 
geval gelukkig en ik geniet ervan het vorm te geven met pastelkrijt, olie- of 
acrylverf, pen en inkt.

12   archipel & willemspark  februari/maart 2020

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 P. Damen  |  bestuurslid 
pdamen43@gmail.com

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
Dansles 
14.30 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

Informatief Huisbezoek 75+

Iedere maandag
tussen 12.00 – 13.00 u
Pannenkoekenlunch 
in ’t Klokhuis

Telefooncirkel Veilig & Vertrouwd

Informatie over Zorg en Welzijn

Kostbaar + Heden
Yvonne Sterk-Houtman         

Expositie in ’t Klokhuis
— tot 29 maart 2020

Gezellig met elkaar pannenkoeken eten en de 
week doornemen. Iedere maandag in ’t Klohuis. 
Ouderwetse pannenkoeken (naturel of met spek) wor-
den gebakken op maandag tussen 12.00 en 13.00 uur. 
Reserveren is niet nodig en de kosten zijn ongeveer  
€1 per pannenkoek. Iedereen is welkom! 


