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P5 Kreeft en cocktails

Neighborhood
Newspaper,
Newsletter,
Website
Dear reader of the
Neighborhood Newspaper,
Our Archipel&Willemspark Newspaper is published five times a year in an
edition of 5000 copies. Volunteers deliver the paper door-to-door throughout the neighborhood. The newspaper
is also available at the community
center ’t Klokhuis in the Celebesstraat,
at Primera in the Bankastraat, and at
various stores and cafés in and around
the Frederikstraat and the Bankastraat.
The Neighborhood Newspaper focusses on background stories, developments, and little-known facts about
our neighborhood.
We try to be as current as possible but
are limited by timing constraints.
Since more than 40% of our neighborhood population consists of expats
who are not always proficient in the
Dutch language, from this issue on we
will spend a larger part of the paper
on English-language articles: sometimes translations or summaries of
the Dutch articles, and often original
English-language contributions. In
this way we hope to increase the involvement of our foreign neighbors
in our neighborhood.
In addition to the Newspaper, there is
also a two-weekly online Newsletter. It
contains more up-to-date information,
for example notices from the municipality or other organizations. You can
subscribe to the Newsletter, which is
available both in Dutch and in English,
by notifying archipelwillemspark.nl
Click on the English flag at the top of
the menu.
Finally, there is the neighborhood
website www.archipelwillemspark.nl
with general neighborhood information and useful addresses, both in
Dutch and in English. Click on the
above-mentioned flag. You will also
find current and past issues of the
Newspaper and the Newsletter on the
website.
archipelwillemspark.nl
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Kunstgrasveld
Sportief geopend

P6 Grondwater in de wijk

Eerst lag er achter de Archipelschool een pleintje van asfalt waar belijning voor
voetbal op was aangebracht. Daar moesten de kinderen het in de pauzes mee doen. Dat
voetbalveldje heette heel prozaïsch ‘de Cruyff Court’. Maar daar kwam in de meivakantie
verandering in. De firma Donker Groen bracht op het voormalige asfalt, een kunstgrasveld aan, met onder andere markeringen voor voetbal en voor basketbal. Het geld daarvoor kwam van subsidies, de ouderraad en van de schoolkinderen zelf. Door middel van
sponsorlopen deden de leerlingen een duit in het zakje.

P9 Wim Bettenhausen

Op maandag 9 mei werd het veldje officieel geopend. Hilbert
Bredemeijer (wethouder voor Onderwijs, Sport en Buitenruimte) knipte samen met Wiely Hendriks (bestuurslid van
de Stichting Haagsche Scholen), het rode lint bij het toegangshek door. Onder grote belangstelling van de ouders en
buurtbewoners. En de kinderen natuurlijk. Die staan te trappelen aan de kant van het mooie nieuwe veld in afwachting
van hun beurt. Want iedereen krijgt een kans om z’n favoriete
sport op het kunstgras even uit te proberen. Eerst mogen de voetballers, de hockeyers, en
de tennissers. Daarna volgen de basketballers, de taekwondo-kinderen en de turnsters,
die lenig als ze zijn radslag, handstand, en spagaat moeiteloos afwisselen. De wethouder,
die zelf heel sportief oogt, staat tevreden te kijken en onze jeugdagent Joey van der Zwet,
trapt ook een balletje mee. Gelukkig staat er een stevig hoog hek om het veld heen. Anders
vliegt de voetbal bij de achtertuinen van de omliggende buurtwoningen naar binnen.
Om te voorkomen dat jongeren, tot laat spelend op het plein voor geluidsoverlast zorgen,
hebben twee buurtbewoners zichzelf opgeworpen als sleutelhouders. Zij sluiten ’s avonds
het terrein af. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het afsluiten van de zgn. Groene Tuin.
Die maakt het andere deel uit van de lap grond, die tussen de Atjehstraat en de Sumatrastraat, door de school en de buurt gebruikt wordt als speelplaats. Net zoals de Cantaloupenburg, is het terrein achter de Archipelschool een mooie plek voor onze buurtkinderen om veilig te spelen. De tijd dat dat nog op straat kon, behoort helaas vanwege het
drukke verkeer tot het verleden. In z’n nieuwe jasje is het kunstgrasveld niet alleen een
zeer uitnodigend schoolplein voor tijdens de pauzes geworden, maar het biedt ook de
gelegenheid voor extra bewegingsonderwijs. En na schooltijd kunnen andere kinderen uit
de buurt er ook nog van profiteren. De Archipel is een mooi speelplein rijker!
kk

instagram joslamcomics

Bronovo
blijft
open!
Het is alweer ruim drie jaar geleden
dat het private Haaglanden Medisch Centrum berichtte dat Bronovo in 2024 zou
worden gesloten. Hoewel er wel begrip was
voor de noodzaak om de kosten in de zorg
in bedwang te houden, steeg er luid protest
op ook uit onze buurt. Het resultaat van het
protest is dat Bronovo tot 2030 openblijft,
net als nu, als weekziekenhuis met alle huidige klinische, poliklinische en diagnostische
faciliteiten ten behoeve van planbare zorg
als orthopedie. Ook na 2030 blijft Bronovo
beschikbaar voor bewoners uit omliggende
wijken. Patiënten kunnen dus nog jaren in
Bronovo terecht bij hun vertrouwde arts,
bijvoorbeeld voor een zwangerschapscontrole, om bloed te prikken, voor onderzoek
of operatie aan knie of heup.
Het gehele artikel van Jaap-Jan Brouwer
namens de Werkgroep Zorg leest u op
www.archipelwillemspark.nl

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

www.archipelwillemspark.nl
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Wijkberaad 17 mei 2022

Geplukt
uit het
verslag

Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Bestuurszaken

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

•	Niels van den Berg legt zijn functies als bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Ruimtelijke ordening neer. Hij gaat
verder als lid van de werkgroep. Het bestuur van de Bewonersorganisatie (baw)
verwacht binnenkort een opvolger te kunnen benoemen.
•	Er wordt nog gezocht naar een secretaris van het bestuur.
•	De bewonersorganisatie wil d.m.v. presentaties of lezingen de deelname aan het
wijkberaad vergroten.
•	Het bestuur start binnenkort met een ‘Expat Committee’. Expats uit de buurt
krijgen hierin de gelegenheid om van zich te laten horen.

voorzitter
Wouter Buwalda
wouter@archipelwillemspark.nl
secretaris
vacant
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
verkeer@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
contact zorg en welzijn
Tjibbe Ypma tj.ypma@kpnmail.nl

Algemene adressen
Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis

wijkkrant Archipel&Willemspark
nieuws voor de wijkkrant
wijkkrant@archipelwillemspark.nl
Sluiting kopij: 29 augustus 2022
Sluiting advertenties: 1 september 2022
Uitkomen wijkkrant: 22 september 2022
Celebesstraat 4, 2585 tj, t. 070 350 35 11
wijkkrant@archipelwillemspark.nl
redactie Arjan Hamburger, Kiddy Kohnstamm,
Sandra van Loon, Frederique Nijhuis, Engelien
Scholtes, Jan Wychers, Kaarina Zimmer
aan deze uitgave werkten verder mee
Liesbeth Akkerman, Niels van den Bergh, Bart
Brouwer, Jaap Jan Brouwer, José Buschman,
Wouter Buwalda, Guus van Erp, Anne Martens,
Susanna Overlack, Kees Vriesman
correcties Frederique Nijhuis
cartoon Jos Lammers, joslamcomics.nl
ontwerp Wilmar Grossouw
website www. archipelwillemspark.nl
nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl
websiteredactie Patti Calabro,
Maud Siegmund, Josephine de Vijlder
nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

Dierenambulance
bel 070 328 28 28

Celebesstraat 4, t. 070 350 35 11

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

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

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

Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur
dinsdag 10.30 tot 11.00 uur

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

Gymnastiek op de stoel
dinsdag 11.15–12.00 uur
Aanmelden ter plekke

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

Voor overige informatie zie pagina 16.

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. 088 242 30 00
Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

Politie Haaglanden
T. 0900 88 44
T. 112 b
 ij spoed & verdachte omstandigheden!
wijkagenten A&W
robert.kat@politie.nl
rutger.brinkmann@politie.nl
Dierenambulance t. 070 328 28 28
Klachten Stadsbeheer t. 14 070

Bezorger gezocht voor de wijkkrant!
Voor het smalle deel van de Javastraat (±100 adressen).
Voor de helft van de Laan Copes (±70 adressen). Voor de
Schelpkade/-straat, Cantaloupenburg en Lammertshof
(± 45 adressen). De wijkkrant komt 5x per jaar uit.
In 2022 is dit op donderdag 17/2, 21/4, 16/6, 22/9 en 24/11.
Interesse! secretariaat@archipelwillemspark.nl

Houd A&W schoon en prettig!
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 2022

donderdag 14 juli, 11 augustus, 8 september,
6 oktober, 3 november, 1 december,
22 december
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Werkgroep Openbare Ruimte
•	Op het Alexanderveld is een nieuw speeltoestel geplaatst. Het ruimtegebruik is
redelijk beperkt gebleven. Ook de bewoners zijn tevreden.
•	Het schoolplein van de Atjehstraat is vergroend met kunstgras i.p.v. tegels. Daar
is een hoog hek omheen geplaatst dat ’s avonds dichtgaat met de bedoeling om
geluidsoverlast door spelende jongeren voor de omliggende huizen te voorkomen. De ervaringen moeten uitwijzen of dit afdoende is.
•	De rommel en containers zijn eindelijk van de driehoek aan het eind van de hoge
Bankastraat verwijderd. De aannemer kreeg een boete van € 500.
•	Hoge gedeelte Koninginnegracht. Bewoners en gemeente kijken of er iets aan
vergroening kan worden gedaan rondom de achteringang van de begraafplaats.
Dit is nu een parkeerterrein, waar niemand parkeert want het is betaald parkeren.
•	In de Scheveningse bosjes is hard gewerkt. Het ziet er goed uit nu het weer groen
wordt. Wie een locatie ziet die er niet goed uitziet, graag melden bij de werkgroep OR, want er komt een evaluatie met de aannemer.

Robert Kat, wijkagent
Sinds anderhalf jaar is Robert Kat, samen met Rutger Brinkmann, wijkagent
in Archipel & Willemspark. Hij is een van de 150 wijkagenten die Den Haag rijk is.
Voordat Robert onze buurt onder zijn hoede kreeg werkte hij 13 jaar bij de recherche.
Hij is getrouwd, heeft geen kinderen, maar wel als een Hugo de Jonge een grote voorraad
vrolijke fantasie-schoenen. Die hij overigens, anders dan De Jonge, niet in diensttijd
draagt. We spraken Robert over zijn ervaringen.
Wat zijn je hoofdtaken?
‘Belangrijkste is om de politie zichtbaar te maken, bewoners een gevoel van veiligheid te bieden, en kleine
problemen op te lossen voordat het grote problemen
worden. We hebben naast een handhavende ook een
sociale taak, letten bijvoorbeeld erg goed op of mensen
niet vereenzamen. Op een gemiddelde werkdag van
9 uur breng ik minstens 5 tot 6 uur in de wijk door’.
Wat vind je van de wijk?
‘Het is een superleuke wijk met verhoudingsgewijs
weinig problemen of incidenten, althans voor zover
ons bekend. Er zijn wel periodiek inbraken en vorig
jaar een overval in de Riouwstraat. Mij valt op dat
er een behoorlijke sociale samenhang is, en via
buurtapps ook wel enige sociale controle. Ik vind

Werkgroep Verkeer
•	De uitvoering van het verkeersplan Centrum Noord is vertraagd door personeelstekort bij de gemeente.
•	De Burgemeester Patijnlaan staat op ‘een lijst’ van mogelijke locaties om een
flitspaal te krijgen. Er wordt daar regelmatig te hard gereden.
•	Naar verwachting wordt de middenberm van de Burg. Patijnlaan in 2023 vergroend.
•	De gemeente werkt aan een nieuw computersysteem voor parkeervergunningen.
Hiermee moet het aantal onterecht verstrekte vergunningen worden verminderd.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Er is een werkgroep opgericht inzake de problemen met het grondwaterpeil in de
wijk. Dit n.a.v. vele klachten van bewoners. Hierover verschijnt een serie artikelen
in de wijkkrant inclusief een enquête (zie pag. 6).

Werkgroep Zorg & Welzijn
Twee presentaties van de werkgroep zorg en welzijn. 1) Met betrekking tot
Bronovo. Het ziekenhuis blijft als week-ziekenhuis open tot in elk geval 2030 (zie
voor uitgebreid verslag pag. 7). 2) Het project Rijker Leven, Verborgen Schatten en
Kracht van de Wijk (zie pag. 11).

Werkgroep Energietransitie
Jelle de Boer verzorgde een presentatie over het project Energietransitie van de
vier samenwerkende wijken (Archipel, Buurtschap 2005, Duttendel-Wittebrug en
van Stolkpark). De presentatie wordt op de website gepubliceerd. In september
organiseert de gemeente voorlichtingsbijeenkomsten over de energietransitie.
Het volledige verslag vindt u op archipelwillemspark.nl

Wouter Buwalda

Neighborhood association meeting
Highlights May 17, 2022
•	The association is still searching for a new secretary.
•	The board has set up an ‘expat committee’ to strengthen relations with the large
expat community in our neighborhood (40+ percent).
•	The schoolyard at the Archipel School has gotten an artificial grass pitch. A gate
is placed which can be locked at night to limit noise disturbance.
•	Containers and assorted rubbish have finally been removed from Bankastraat.
•	The Scheveningse Bosjes are currently being refreshed to make the flora in the
park stronger and increase biodiversity. If you have any comments please report
them to the Spatial Planning Working Group of the neighborhood association.
•	Implementation of the traffic circulation plan Center-North is being delayed due
to staff shortages at City Hall.
•	Speed cameras may be installed on the Burgemeester Patijnlaan. The city is planning to ‘green’ the center strip of this street in 2023.
•	The city is working to reduce the number of wrongly issued parking permits.
•	The association has established a working group to handle the increasing problems of groundwater levels. The neighborhood newspaper will contain articles
on this matter.
•	Bronovo hospital will stay open as a day care hospital until at least 2030 (see p.??).
•	A presentation was given on the energy transition project, a cooperation between
four neighborhoods, including Archipel&Willemspark. The presentation will
be published on the A&W website. The city is planning information meetings in
September.
ah & kaz

Buurt in beweging

BID

het belangrijk om zoveel mogelijk direct contact
met bewoners te hebben. Ik ben aan het bekijken of
we, net als in andere buurten, een wijkspreekuur
kunnen instellen, bijvoorbeeld in het wijkcentrum.
Veel grote problemen op straat zijn er overigens niet.
Soms zijn er klachten over rondhangende jongeren
en geluidsoverlast, bijvoorbeeld in de Bosjes van Repelaer, maar dat is doorgaans goed en snel oplosbaar.
Fietsendiefstallen zijn een regelmatig opduikend
probleem. Mensen klagen ook wel over hardrijders
maar periodieke snelheidsmetingen wijzen uit dat
dat probleem in de praktijk wel meevalt. Een van de
heel concrete kwesties waar ik met de gemeente mee
bezig ben is om het woud aan willekeurig geparkeerde fietsen voor de Albert Heijn in de Sumatrastraat op
te lossen.’

Groot en opvallend

staat deze tekst in driedimensionale kapitalen
in rood wit blauw op een
balkon van het pand Bankaplein 3. Naast de klok die
tweemaal per etmaal de juiste tijd aangeeft.
Is deze voormalige burgemeesterswoning de
basis geworden van een religieus genootschap?
Of is de Vereniging ‘Bid en Werk’ er te gast?
Op een affiche is te lezen dat het hier gaat om
de ‘Big Improvement Day’. Wat houdt deze Grote Dag in? Volgens de site van de
organisatie moet die dag – 17 mei – inspiratie geven. Inspiratie voor managers
op allerlei vakgebieden die daar naar verwachting om zitten te springen. Dit
evenement wordt sinds 2009 jaarlijks georganiseerd. Het gebeuren vindt alleen
niet plaats op het Bankaplein, maar in een theater te Leusden. Ik vraag me af of
de blikvanger op deze plek geen verwarring zaait. Is hij niet beter op zijn plaats in
Leusden, dan op het Bankaplein in Den Haag?
Ik hoop dat dit drie letterwoord op het Bankaplein van tijdelijke aard is. Maar het
tijdelijke heeft nogal eens de neiging om te blijven. In dat geval is er altijd nog het
Beschermde Stadsgezicht om ons op te beroepen. Want BID op deze plaats is geen
gezicht.
jw

‘We hebben
naast een
handhavende
ook een sociale
taak, letten
bijvoorbeeld
erg goed op
of mensen niet
vereenzamen’

Er wordt in Archipel&Willemspark flink verbouwd en gebouwd. We pikken er kort twee
nieuwbouwprojecten uit. Het gaat niet bepaald om starters-woningen.
Archipel Living

Het zal de oplettende wijkbewoner niet ontgaan zijn:
het oude pand op de hoek van de Sumatrastraat en
de Balistraat, waar nog niet lang geleden een aantal
vluchtelingen tijdelijk was gehuisvest, is afgebroken.
Onder de naam Archipel Living is begonnen met de
bouw van een nieuw pand waarin 5 luxeappartementen komen. De tekeningen laten zien dat gekozen
is voor tamelijk klassieke architectuur die qua stijl
goed past bij de Archipel, met grote kozijnen, hoge
plafonds, natuurstenen plinten, rood baksteen en wit
metselwerk. Parkeren zal plaatsvinden op het eigen
terrein aan de achterkant, waar dan nog enige ruimte
is voor groen. Het ontwerp is van Queeste Architecten uit Den Haag. De appartementen zijn inmiddels
verkocht. Prijzen varieerden van 675.000 euro (tussenappartement) tot 1,3 miljoen euro (penthouse).
Oplevering is voorzien voor eind 2022/begin 2023.

and having worked in the Hague and shopped in the
Bankastraat since 1980, I moved to an upstairs duplex
(‘drie-hoog achter’) in the Malakkastraat in 1986. I’ve
lived here happily ever since, with a five-year sojourn
in New York in the 1990’s.

I hope to be able to share some of the spirit of our unique Archipel&Willemspark in
English language articles, so that expats too feel part of this community. Your input
is invaluable. Please contact me if you are interested in contributing or would like
to see more attention paid to certain topics (wijkkrant@archipelwillemspark.nl).

ah

Nieuwbouw in de wijk…

Born with a dual nationality Dutch/American

What has stayed the same is our ideal location (the beach and the harbor, the little woods, and downtown, all within walking distance), our fair share of artists,
artisans and vintage shops (including the ‘old car’ garage in the Billitonstraat, the
bric-à-brac shop at the corner of the Borneostraat, the basket and wicker weaver
on Bankastraat), and the cultural and multi-ethnic diversity of our community.
The newest additions to our neighborhood, the many expats who have landed here
in the last decade, are part of that diversity.

Hoe kunnen bewoners jullie bereiken?
‘Voor noodgevallen moet je 112 bellen, voor andere
gevallen het politienummer 0900 8844, dan komt
de vraag of klacht bij ons terecht. Of als het minder
acuut is een mail sturen naar robert.kat@politie.nl of
rutger.brinkmann@politie.nl Ook via de website politie.nl kun je, na invulling van je postcode, problemen
aankaarten. En tenslotte kun je ons altijd op straat
aanspreken’.
www.politie.nl

New editor to the Wijkkrant!
Kaarina Zimmer

Many things have changed since I first arrived. No
longer is there a hardware store or a bookstore, Café
Archipel with its billiard table closed long ago, and
very few old pensioners from the ‘Netherlands Indies’
still grace our neighborhood. Some changes have been for the better (a fishmonger, a ‘health foods’ store, good coffee, the playground, and skateboard pit), and
run-down offices in old buildings have made way for beautifully restored homes.

Heb je adviezen voor bewoners?
‘Mensen gaan er in deze buurt niet gauw toe over om
problemen of incidenten – denk bijvoorbeeld aan vernielingen of verdachte personen – bij ons te melden
terwijl dat enorm kan helpen om kwesties op te lossen. Een oproep dus om dat sneller te doen. Daarnaast
zie je ook hier wel een ontwikkeling als elders in
Nederland: kortere lontjes dan vroeger, een ‘ja maar’
cultuur waarin niets zomaar wordt geaccepteerd, en
een neiging om verantwoordelijkheden naar anderen
af te schuiven. De balans is een beetje zoek en het zou
goed zijn als de mensen de balans weer aanbrengen”.

Koninginnehof

Minder direct zichtbaar, maar wel ingrijpend, is de
transformatie van het oude Rode Kruisgebouw aan de
Koninginnegracht 92, in het gedeelte tussen Sumatrastraat en Atjehstraat. Daar wordt het Koninginnehof gerealiseerd: in het oude pand aan de voorkant
komen 3 appartementen, in het achtergelegen binnenterrein komt ‘modern klassieke’ nieuwbouw in de
vorm van 6 appartementen en 4 herenhuizen. Woningen met begane grond krijgen de beschikking over
wat in makelaarstermen een ‘compacte stadstuin’
heet. De gevel van het oude pand aan de voorzijde
behoudt zijn huidige karakter, de nieuwbouw op
het binnengebied beoogt qua vorm aan te sluiten bij
de Archipel-architectuur. Architect is Stijn van den
Boogaard Architecture uit Den Haag. Alle woningen
zijn verkocht. Prijzen varieerden van 766.000 euro
(hoger gelegen appartement) tot 1,1 miljoen euro
(huis), excl. ondergrondse garages. Oplevering is
voorzien in 2023.
ah

Lemonade for Ukraine
Not only are many in the Archipel & Willemspark
opening their homes to Ukrainian refugees, but some
kids are also doing their bit to contribute to the effort. These two children, Noor and Abel, are from a
truly international household; their mother is French,
and their father is Dutch. They figured they could
make some money for Ukraine by serving lemonade
to passers-by. A glass of juice cost a mere 2 euro,
although any donation was happily accepted. They
earned a total of € 34.95 which they proudly contributed to Giro 555 for Ukraine. An excellent result!
Congratulations Abel and Noor!

kaz
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– advertentie –

vreemde vogels

in de archipel

Jaap Harten,
op zoek naar verloren tijd
BEHEERSBAAR ONDERHOUD AAN UW GEBOUW
Nodig Alexandria eens uit!
Restauratie- en renovatiebedrijf
Alexandria is ook gespecialiseerd
in onderhoud en beheer.
We schuiven graag een keer
vrijblijvend aan bij uw VvEvergadering. Dan vertellen onze
specialisten hoe u onderhoud en
kosten inzichtelijk en beheersbaar
houdt.
U zorgt voor de koffie en wij voor
de stroopwafels.

Blue
Blood

Wie in ons land de biografie van een belangrijke cultuurdrager wil publiceren, kan zich wenden tot een van de gulste
subsidiefondsen, het Harten Fonds, opgericht door en vernoemd
naar een markante oud-bewoner van de Bankastraat, de dichter
en romanschrijver Jaap Harten (1930-2017).

Begin april opende restaurant
Blue Blood zijn deuren aan
Zeestraat nr. 35, op de plek waar
voorheen Pearl was gevestigd.
Frank Uphoff is de ‘Executive Chef ’ (ervaring in

Dubai en de Seychellen, maar ook bij Chateau Neercanne in Maastricht en De Kersentuin in Amsterdam)
en de Schotse Nederlander Lewis McKenzie is de ‘General Manager’. Het restaurant heeft qua aankleding
een drastische verandering ondergaan, wat ontwerp
en sfeer betreft zou het in een stad als New York niet
misstaan: upscale, veel ruimte, toegankelijk. Met een
groot eetgedeelte, een indrukwekkende cocktailbar –
officieel een ‘bar-eiland’ – en ruimte voor ‘events’.
Frank Uphoff: ‘Het eten is gericht op een kwalitatief
hoogstaand, in Nederland nog tamelijk nieuw fenomeen: de ‘Nikkei cuisine’, een fusie van Japanse en
Peruaanse keukens, met veel verse vis en zeevruchten
(waaronder kreeft), maar ook vleesgerechten. Een
Peruaanse culinair expert heeft ons in de voorbereidingen geadviseerd.’

Het Nikkei-concept is ontwikkeld door Mitsuharu
Tsumura, Peruaan met Japanse roots, wiens restaurant Maido in Lima al jaren in de top tien van beste
restaurants ter wereld staat. In essentie gaat het om
Peruaanse ingrediënten bereid met Japanse technieken. Ceviche (blokjes rauwe vis in leche di tigre) en tiradito (in Peru dungesneden rauwe vis, maar Uphoff
geeft daar met dungesneden striploin – lendenstuk –
een eigen, nieuwe vorm aan) zijn onderdeel van deze
in alle opzichten bijzonder smaakvolle keuken.
Waarom de naam Blue Blood?
Lewis McKenzie: ‘Omdat kreeften – een van onze specialiteiten – blauw bloed hebben en omdat we dicht bij
het Paleis Noordeinde zijn’.
Op welk publiek wordt gemikt?
Lewis: ‘Op een publiek dat gegarandeerde kwaliteit
wil in een aangename omgeving. Dat zijn niet alleen
expats en zakenmensen, maar ook buurtgenoten en
we hopen ook liefhebbers uit andere delen van Nederland aan te trekken. En natuurlijk verwachten we ook
gasten van het naastgelegen Hilton-hotel’.

Maak een afspraak online
op Alexandriabv.nl
of mail naar info@alexandriabv.nl,
bellen mag natuurlijk ook!

De cocktailbar moet tot de top van Nederland
gaan behoren
Lewis: ‘We hebben eigen ‘signature’ cocktails en onze
bartenders behoren tot de beste specialisten. De bar is
zowel een plek voor diner-gasten als voor mensen die
uitsluitend voor een cocktail komen’.
Goedkoop is Blue Blood niet, maar je krijgt er wel iets
speciaals voor terug. Het restaurant is 7 dagen per
week geopend.
www.blueblood.nl
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De flamboyante Harten, geboren en opgegroeid in het Gooi, kwam
via een oom in contact met de veel oudere Else Mauhs (1885-1959),
een roemruchte actrice uit het interbellum die haar joodse ex-man
uit handen van de Sicherheitsdienst had weten te praten. Zij is het
geweest die de jonge Harten, zijn toneelambities ten spijt, tot het
schrijven heeft aangezet. In zijn Else
Mauhs, de ontvoering van een legende
(1984), een ietwat geromantiseerde
biografie waarin vriendschap en bewondering om de boventoon strijden,
beschrijft Harten meeslepend hoe
Mauhs destijds de rol van Eline Vere,
in de gelijknamige toneelbewerking
van Elisabeth Couperus, met verve
speelde, terwijl Couperus zelf voorlas
tijdens de repetities.
Eveneens al vroeg in zijn leven
ontmoette Jaap Harten leeftijdgenoot Oskar Lens (1930-2017), die zou
uitgroeien tot een vermaard kunstschilder, met een voorkeur voor grote,
kleurrijke vrouwenportretten in
ongewone, Ensor-achtige settingen.
Ook Lens’ stillevens maken nog steeds
indruk, alles wiebelt bijna het doek af.
Harten en Lens zouden onafscheidelijk blijven. Dat een man ook van een
man kan houden, stak Harten naar
eigen zeggen op uit de roman De berg
van licht van Couperus, van wie hij
de boeken als tiener tijdens de oorlog
aantrof in de bibliotheek van zijn
ouders en prompt verslond.

horen van één liedje op de radio!’ De nieuwe eigenaren lieten de
keuken en het souterrain verbouwen naar een ontwerp van Benno
Premsela. De katers Rosencrantz en Guildenstern konden echter
een ‘grote vermuizing’, met geritsel achter de suikerpot, niet
verhinderen. Tezelfdertijd richtte Harten een apart schrijfhuis
in op de bovenverdieping van Bankastraat 140, een licht en ruim
appartement in de nieuwbouw direct naast nummer 132.
De extravagante levensstijl, vol legendarisch geworden partijtjes met schrijvers en kunstenaars en zomerse verblijven in een
speciaal voor hen gebouwde, Le Corbusier-achtige villa aan de
Côte d’Azur, werd mede mogelijk
gemaakt door het fortuin dat Harten
had geërfd van zijn vader, importeur
van Volvo Trucks.
In 1996 verruilden Harten en Lens
Den Haag voor een pand aan de
Amsterdamse Keizersgracht, om na
drie jaar, overmand door heimwee,
terug te keren naar de groene, rustige
Archipelbuurt. Ze streken neer op
de Ary van der Spuyweg 7, in een
naoorlogs ‘rijtjeshuis’ dat geheel
gemoderniseerd en opgeknapt was.
De grote, gekoesterde tuin en ook het
ruime atelier losten het probleem op
van het op en neer reizen naar het
atelier van Lens in het koetshuis van
landgoed Clingendael. In hun nieuwe
woning zetten zij hun partijtjes voort,
in een licht interieur met veel boeken
en de kleurige schilderijen van Oskar
aan de wand. Zelf koken was niet
hun fort, Haagse traiteurs werden
ingeschakeld voor diners en de twee
gedistingeerde gentlemen verplaatsten zich in Den Haag vanzelfsprekend
in een Volvo.

Portret Jaap Harten — door Ringo Mollinger, 1984

Jaap Harten werkte van 1960 tot 1974 bij het Letterkundig Museum, om zich daarna geheel aan de schrijfkunst te wijden, met
beschouwelijke gedichten, dreigende romans en autobiografische
novellen als vrucht. In zijn meest gelezen roman, De getatoeëerde
Lorelei (1968), roept hij een indringend beeld op van de Berlijnse
zelfkant in nazi-Duitsland.
Harten en Lens kochten begin jaren tachtig een statig pand aan
de hoge Bankastraat 132, met een diepe tuin en uitzicht op het
kerkhof St. Petrus Banden. Dolf Verroen, oud-collega van het LM,
heeft beschreven hoe Jaap en Oskar, toen zij met de makelaar gingen kijken, de operazangeres Caroline Kaart in het huis aantroffen, druk in de weer met het leeghalen van kasten en kamers. De
vorige eigenaresse had haar het complete huis nagelaten ‘na het

Pub Sherlock
Het teken van de vier
Tot verdriet van velen sloot café/pub Sherlock Holmes

vorig jaar als gevolg van de coronacrisis zijn deuren. Maar zie:
er waren redders in de nood. Vier goed met elkaar bevriende
stamgasten – de Britten Glyn Morgan en Chris Singleton, de
Amerikaan Matt Pitcher en de Nederlander Rob Daamen – besloten tijdens een fietstocht om Sherlock Holmes gezamenlijk over
te nemen. Daartoe richtten ze gevieren Moriarty BV op, genoemd
naar de schurkachtige professor in
enkele Sherlock Holmes verhalen.
Inmiddels draait het café weer op
volle toeren, nu onder de kortere
naam Sherlock. Voorlopig staat de
vorige uitbater Klaas Jassies weer
achter de bar. Het interieur is opgeknapt en lichter en meer uitnodigend
gemaakt. De pub-atmosfeer blijft

Blij was Harten toen in 2011 zijn Verzameld werk verscheen. Het daarin opgenomen Garbo en de broeders
Grimm (1970) bevat een zestal verhalen in de vorm van brieven aan
kunstbroeders. Schrijven deed de uitgesproken Harten de laatste
twintig jaar nog maar weinig. In een van zijn laatste gedichten,
getiteld ‘Haagse villa aan de Kerkhoflaan’, bezingt hij nog eenmaal het thema van de kwijnende schoonheid en de vergeefsheid
der dingen.
De erfenis van Harten bestaat natuurlijk in de eerste plaats uit
zijn letterkundig werk, maar ook de oprichting van het Harten
Fonds en zijn genereuze schenkingen aan het Stedelijk Museum
en het Letterkundig Museum (ieder een miljoen) maken hem
bij uitstek tot een Archipelbewoner die het verdient een eigen
biografie te krijgen, al dan niet met subsidie.
José Buschman

dezelfde, met af en toe livemuziek en pub quizzen. Binnenkort
kan er ook weer gegeten worden: vooral Engelse pub-gerechten
als fish and chips en pasteien.
Glyn: ‘We waren erg gehecht aan de pub en wilden dat die voort
bleef bestaan. Eigenlijk was het het enige overgebleven traditionele café in de buurt want oude cafés als Café Banka en Zeldenrust/
de Brasserie zijn veel meer bistrot-restaurant dan café geworden.
En naar een buurtcafé is vraag, ook in een welvarende wijk als de
Archipel. Vroeger kwamen hier vooral expats maar we willen dat
de pub zowel voor expats als Nederlandse buurtgenoten, en voor
zowel mannen als vrouwen, op alle fronten aantrekkelijk is’.
Rob: ‘We beogen een goedlopende, gezellige pub, we hebben er
alle vier in geïnvesteerd, maar we hoeven er niet rijk van te worden. Het is een ‘labour of love’. We hebben allemaal een fulltimebaan, deels in de private sector, deels bij internationale organisaties in Den Haag. Wij komen niet uit de horeca, dus we blijven
wat op de achtergrond, al zullen we als klant natuurlijk heel vaak
blijven komen’.
Sherlock is gevestigd in de Sumatrastraat 314.

ah
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‘Onze buurt is
dus best wel nat
en stiekem
niet echt ‘zand’

Grondwater in onze wijk
In Den Haag was het vroeger één van de eerste
zaken die men aan een onbekende stadsgenoot stelde:
‘Woon je op het zand of op het veen?’. Iemand uit
bijvoorbeeld Centrum of Benoordenhout zal direct
‘zand’ antwoorden. Een Schilderswijker weet dat
hij op het veen woont, maar wat kan iemand uit
de Archipelbuurt antwoorden? Eigenlijk moet die
zeggen … ‘Ja, ik woon op het zand én/of het veen’ …
De Archipelbuurt blijkt in dit opzicht bijzonder te
zijn. In het midden van de 19e eeuw werd onze buurt
nog op kaarten aangeduid als ‘Schuddegeest’. ‘Geest’
betekent de afgevlakte laag gelegen natte zanderige gronden direct achter de duinen; ideaal voor
de bollenteelt e.d. en bekend van plaatsnamen als
Oegstgeest en Uitgeest. ‘Schudde’ begrijpt men als
we uit dezelfde kaarten leren dat het gebied bestaat
uit zand- én veenafzettingen. Als je op een dergelijke
grond hard stampt, dan ‘schudt’ het.
Deze geologische situatie heeft ook gevolgen voor de
waterhuishouding. Die hele waterhuishouding wordt
in het westen van Nederland aangestuurd door de
patronen van neerslag en verdamping. Het regent,
zoals bekend, het hele jaar door, het meest nog in de
winter. Verdamping is juist het sterkst in de zomer,
wanneer bomen in blad staan. Een grote boom kan
net zo veel water verdampen als een heel voetbalveld.
Er valt gemiddeld per jaar meer regen (450mm) dan er
verdampt (85mm). Het overschot aan neerslag bouwt

zich op in de ondergrond en moet uiteindelijk ook
ergens naar toe stromen. Hier in het westen stroomt
het meestal via de ondergrond naar de dichtstbijzijnde sloot of vaart. De Gemeente Den Haag actualiseert
regelmatig het grondwatermodel aan de hand van 966
peilputten verspreid over de hele stad.

Met zo’n 180 deelnemende buurtgenoten was

de animo om deel te nemen als gast of als (deel)
kok weer als vanouds groot! De deelnemers waren
divers: oud en jong, al langere tijd wonend in de wijk
of recent hiernaartoe verhuisd. Uit de enthousiaste
reacties bleek dat de aanwezigen weer genoten hebben van een heerlijke en gezellige avond, waarbij ze
op een laagdrempelige manier andere buurtbewoners
hebben ontmoet.

In de weken voorafgaand aan het evenement begon
het Walking Dinner te leven doordat er steeds meer
posters verschenen achter de ruiten van deelnemende
adressen en lokale sponsoren. Voor de koks begon
de voorpret met een wijnproeverij, waar ze advies
kregen over passende wijnen bij hun gerechten.
Vervolgens werden de recepten verzameld, gerechten
voorgekookt en werkte de organisatie voor iedereen
een persoonlijke route uit.
Dit jaar begon de avond met een startborrel op diverse
culturele locaties in de wijk: gasten en koks genoten
van een eerste hapje en drankje bij lokale kunstenaars
Irma den Hertog en Sabine Miesen, bij Atelier Banka
of in het kantoor van het Prinses Christina Concours,
het Couperusmuseum of het Vreedehuis. Dit was
een leuke kans om even binnen te kijken op plekken
waar je regelmatig voorbijloopt of fietst. Na de borrel
verplaatsten de gasten zich naar de adressen van de
thuiskoks. Elke gang belden ze aan bij een ander huis
in de buurt, om daar met steeds wisselende tafelgenoten aan te schuiven aan prachtig gedekte tafels. Ook
dit jaar hadden de koks weer van alles uit de kast gehaald om verrassende gerechten te kunnen serveren:
van vlees tot veganistisch, asperges tot trifles…

zand kun je niet heien en de veenlaagjes waren zo dun
dat palen ook niet nodig leken. Maar verzakkingen
doordat het veen droog komt te staan zijn daardoor
wel risico’s. Dat maakt verstandig omgaan met water
extra belangrijk. Te veel aan water is vervelend en een
groot tekort aan water is gevaarlijk. Over dat laatste
heeft men de laatste droge jaren over het algemeen
veel gehoord met alle verhalen over verzakkingen en
rottende funderingen.
In de volgende editie van de krant gaan we dieper
in op deze problematiek, we kijken naar mogelijke
oplossingen en doen een enquête. Wordt vervolgd…
Werkgroep Wateroverlast (i.o.)
Ir. N. (Niels) van den Berg, Ir. C.J. (Kees) Vriesman,
Mr. A.J.Th. (Guus) van Erp

Anne Martens
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Onderhoud in de
Scheveningse Bosjes

Volgens de opstellers hebben de Bosjes ‘ecologische
potentie’; om die potentie volledig te benutten dient
er eerst fors ingegrepen te worden. De huidige ecologische staat van de vegetatie is nog niet optimaal.
Licht minnende bomen zoals de eik komen pas tot
volle wasdom door bomen in de nabijheid te verwijderen. Hierdoor moeten soms volwassen beuken
wijken. Ook komt er door dunning meer licht op de
bosbodem om een kruidlaag een kans te geven. Met
de aanplant van jonge eiken en haagbeuken ontstaat
er meer diversiteit en gelaagdheid in het bos.
Dunning als vorm van bosbeheer is al sinds het
ontstaan in de jaren zeventig van de vorige eeuw een
controversieel onderwerp. De wijze van onderhoud

verschilt sterk per gebied
en per gemeente. Staatsbosbeheer gaat in het
Haagse Bos bijvoorbeeld
anders te werk dan de
gemeente Den Haag in
de Scheveningse Bosjes.
De geschiedenis van
het gebied is tevens van
belang: de Bosjes zijn aangeplant in duingebied, van
oorsprong groeide hier geen bos. Daarom wordt het
bos ‘een handje geholpen’ om meer diversiteit te creëren. Zonder ingrijpen zouden esdoorns de inheemse
boomsoorten verdringen en daarmee ook de diversiteit aan vogels en insecten.
De Bomenstichting Den Haag heeft enige kritische
kanttekeningen bij de recente operatie. Volgens de
gemeente zouden de gevelde bomen door paarden uit
het bos worden gesleept om de bodem zoveel mogelijk
te ontzien. Echter, gezien de vele forse bandensporen
is er ruim gebruik gemaakt van zwaar materieel. De
bodem is hierdoor verdicht, regenwater kan niet goed
in de bodem zakken. Kruiden zullen minder goed kunnen groeien. Boomwortels krijgen minder zuurstof.

Kapellaan, 1970
De jonge aanplant van de
lindebomen met zicht op
de koepel van de begraafplaats St. Petrus Banden.

‘Of de ingrepen
uiteindelijk
succesvol zullen
zijn is afhankelijk van de
kwaliteit van
de bodem en
van het beheer’

Het kabinet kondigde aan dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de
standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent
dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride
warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische
warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. Het
kabinet wil hiermee voor leveranciers, installateurs en woning- en
gebouweigenaren duidelijkheid bieden en wijzigt hiervoor het besluit
bouwwerken leefomgeving, ook wel bouwbesluit genoemd.

Sorghvliet

Het park is aangelegd door Jacob Cats, Raadspen-

sionaris van Holland in de zeventiende eeuw. Hij liet
er zijn buiten bouwen, het huis waar nu onze premiers hun zaken doen. Het park werd in de dertiger
jaren ommuurd. Het heeft een achter veel groen verstopte ingang. Je mag er alleen in als je een kaart hebt.
Daar wordt tegenwoordig ijverig op gecontroleerd.
Zonder kaart word je er onverbiddelijk uitgezet.

– advertentie –

Er worden door de eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf,
4000 exemplaren van uitgegeven. Een kaart is geldig

Hekking NVM Brokerage,
The Hague real estate agent
in the heart of the Archipel!

Our services

Contact

Selling

Bankastraat 66

Rental

2585 EP The Hague

Purchase

+31 (0)70 - 404 98 98

Appraisals

info@hekking.nl

Free valuation

www.hekking.nl

De kap van sommige fraaie grote beuken heeft de
stichting ook de wenkbrauwen doen fronsen. De
keuze tussen kappen en laten staan leidt vaak tot
discussie: geen twee beheerders selecteren precies
dezelfde bomen. Het blijft in elk geval belangrijk het
doel van de dunning uit te leggen. Of de ingrepen
uiteindelijk succesvol zullen zijn is afhankelijk van
de kwaliteit van de bodem en van het beheer.
De komende vier jaar wordt steeds een ander deel van
de Bosjes aangepakt. De Bomenstichting Den Haag
zal de werkzaamheden nauwlettend in de gaten houden. Het Beheerplan Scheveningse Bosjes 2020–2030
is op internet te vinden.
Susana Overlack — Bomenstichting Den Haag

Goed, het park ligt buiten onze wijk. Maar is er een mooiere wandeling te maken, dan
die door de Scheveningse bosjes naar Sorghvliet? Vooral als in april de blauwe hyacint
en de anemonen bloeien en lelietjes van dalen opkomen. Bovendien is het de enige
plek waar je gewoon kan picknicken. Honden en hardlopers zijn niet toegestaan.

Hybride warmtepomp De standaard vanaf 2026

Aan het einde van de avond kwamen alle deelnemers
samen in La Brasserie om na te praten en ervaringen
te delen. Ook de koks werden daar nog even in het
zonnetje gezet.
De organisatie (sinds dit jaar overigens formeel in
een stichting vastgelegd) blikt alweer vooruit naar
de editie 2023. Daarnaast zijn er plannen om in het
najaar een zondagmiddaglunch te organiseren op
een buitenlocatie in de buurt. Als je op de hoogte
gehouden wil worden, stuur dan een bericht naar de
organisatie (info@willemarchipel.nl) om opgenomen
te worden in de mailinglist. Graag tot gauw!

Het rigoureuze uitdunnen van de Scheveningse Bosjes afgelopen winter leidde tot veel beroering. Groot was de schok bij
het zien van de kale vlaktes waar kortgeleden nog vele bomen
stonden, ook bij ondergetekende.

Hoewel de gemeente verschillende informatiebijeenkomsten en wandelingen organiseerde kon
de verbazing en woede niet worden weggenomen. De
recente onderhoudswerkzaamheden zijn het resultaat van een jarenlang participatietraject waarin de
Denktank Scheveningse Bosjes een grote rol heeft gespeeld. Het nieuwe Beheerplan Scheveningse Bosjes,
dat deels is gebaseerd op de visie van de Denktank,
werd door de gemeenteraad vastgesteld.

Bij de Archipelbuurt zijn de hoge gebieden richting
Scheveningseweg en Kerkhoflaan heel belangrijk.
Die bestaan uit goed waterdoorlatende zandgrond.
Het grondwater bouwt zich daaronder op tot een
flinke bel en het teveel aan
water stroomt via de zijkanten weg. Waar het terrein
weer vlak wordt, vertraagt dat
afstromende water en stuwt
het extra op. Het stroomt ook
langzamer, omdat de grond
Schuddegeest
door het aanwezige veen minder goed waterdoorlatend is.
Het gevolg is een verhoging
in het grondwater met een
piek aan het eind van de winter. Het effect is het sterkst
dicht bij de hogere gebieden.
Archipel & Willemspark liggen dus interessant genoeg
in een soort kuil tussen de
duinen en het centrum.

Na twee jaar uitstel vond op zaterdag 26 maart eindelijk het achtste Walking
Dinner plaats. De bekende formule bleek gelukkig nog steeds goed te werken:
buurtgenoten serveren een, twee of drie zelfgemaakte gangen in hun eigen huis,
voor steeds wisselende tafelgenoten.

Walking Dinner
Terugblik op
een groot succes

Dit verklaart tezamen met de grondsoort waarop de
buurten gebouwd zijn ook deels de problematiek in
delen van de wijk. Onze buurt is dus best wel nat en
stiekem niet echt ‘zand’; over het algemeen ‘Schuddegeest’ grond waar later een laagje zand op is aangebracht. Voor zover bekend is er sindsdien meestal
gebouwd zonder geheide funderingspalen, want in

Jaap Rijkenberg | Haags Gemeentearchief

Met enige regelmaat melden bewoners van de wijk klachten betreffende (grond)
wateroverlast. Vanuit de bewonersorganisatie is daarom de Werkgroep Grondwater
in het leven geroepen om dit thema eens goed te doorgronden. In dit eerste
artikel beschouwen we hoe de gronden en het water van onze wijken zich hebben
ontwikkeld tot de huidige samenstelling.

Grens
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De vraag naar kaarten is toegenomen, maar het aantal
dat uitgegeven wordt, blijft hetzelfde. Het is dus zaak
om er op tijd bij te zijn. De verkoop start meestal
eind december. Begin er dus met Sinterklaas aan te
denken. Met Kerstmis kan het al te laat zijn!
jw

De Frederikstraat heette tot 1843 nog Denneweg.
Frederik was een zoon van koning Willem de Eerste,
die in 1831 had deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht. Daar verdiende hij een straatnaam mee. Een
gewoon soldaat moest het doen met een medaille.
Daarna houdt de vernoeming van straten naar leden
van ons vorstenhuis op.

Het Willemspark is door Koning Willem de
Tweede aangelegd als park om er paard te kunnen
rijden. Hij kocht dit gebied in het begin van de 19e
eeuw. Zijn bezit liep oorspronkelijk door tot de plek
waar nu het Vredespaleis staat. In 1850 bood hij het de
gemeente te koop aan.
De Mauritskade vormt een echt ‘harde’ grens met
het centrum. Vierbaans zelfs, net zoals de Dr. Kuyperstraat verderop. De Mauritskade is gegraven als
gracht, om de stad te beschermen tegen vreemd volk.
Den Haag had geen vesting, zoals een echte stad,
maar wel een gracht rondom. Na de aanleg, die tussen
1612 en 1614 plaatsvond heette hij eerst Noordsingel. In 1861 werd deze omgedoopt tot Mauritskade.
Genoemd naar een zoon van Koning Willem de Derde.
Een van diens vele namen was Maurits.

voor drie personen. Je kan hem kopen bij de VVV op
Den Haag CS, of bij boekhandel Paagman. Leden van
de Vereniging van Vrienden van Sorghvliet krijgen een
kaart, ‘voor zover de voorraad strekt’. Erg druk heb ik
het er nooit meegemaakt. Toch werd het park het eerste coronajaar gesloten. En dat terwijl het buiten zijn
een van de weinige manieren was om niet helemaal te
verzuren. Gelukkig duurde dat maar een jaar.

Doorlopend kom je bij de Dr. Kuyperstraat, genoemd
naar de theoloog en politicus Dr. Abraham Kuyper.
Die woonde tot zijn dood in 1920 op Kanaalstraat nr 5.
In dat jaar werd de Kanaalstraat Dr. Kuyperstraat.

Vlak naast het Hilton hotel ligt het zwembad. Eens
een sober en strak wit gebouw, heeft het nu meer het
uiterlijk van een gokpaleis. Daarna wordt het stadsgezicht meer ‘parks’. De oude villa’s liggen er stralend
bij. Tot het gemetselde bruggetje bij de Nassaulaan.
Daarna wordt het beeld meer stedelijk en kom je bij
het Frederikskwartier. Dat heeft een andere atmosfeer.

‘Het stadsgezicht
wordt meer
‘parks’. De oude
villa’s liggen
er stralend bij’

Opvallend is de voormalige R.K. Huishoudschool
annex nonnenklooster. Tegenwoordig zijn het appartementen en is er het Orthodox Klooster van de
geboorte van Johannes de Doper in gevestigd.
Niet te zien vanaf de straat ligt er achter de bebouwing het Bosje van Repelaer. Afkomstig uit de boedel
van projectontwikkelaar R. Zwolsman. Het was lange
tijd een nat en rommelig terrein. Nu is het een prachtig verstopt park. Een park in het Park. Je zal het,
zoals de kloosterlingen, maar als achtertuin hebben!
jw
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Marceline Strumphler
NVM register
makelaar taxateur

Een thuis
vind je samen
met Estata.
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

Wim Bettenhausen (1942) is geboren in
Den Haag. Hij volgde daar zijn opleiding
aan de Koninklijke en de Vrije Academie.
Wim is graficus en kunstschilder.

KUNSTENAARS
IN DE BUURT

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

 070 350 70 50  info@estata.nl

AANKOOP

|

VERKOOP

|

AANHUUR

|

VERHUUR

|

BEHEER

|

TAXATIES

|

D

Literatuur • Kinderboeken
Antroposofie • Filosofie

Binnen &
buitenzowering
van kwaliteit

en heel veel kunstkaarten.

Wim Bettenhausen

English books – Deutsche Bücher
Commande de livres français

Frederikstraat 24 • 2514 lk Den Haag
(070) 346 48 00 • info@haagseboekerij.nl
www.haagseboekerij.nl

Zonwering & Rolluiken

info@archipelzonwering.nl - www.archipelzonwering.nl - 070-3461770

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!

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

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

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

Hij woont al meer dan 40 jaar in de Archipel
en is bekend geworden met zijn grafische werk van
Haagsche stadsgezichten en landschappen. Wim Bettenhausen is lid van Pulchri en de Haagsche Kunstkring. Hij won de Stadsprijs Versailles, de Gerrit Jan
Thiemeprijs en de Arti Shockprijs 2006.

Boven een ets
met zicht op het
Surinameplein,
onder is de fontein
op het Bankaplein
afgebeeld.

Mijn artistieke leven begon met olieverf. Ik schilderde veel landschappen en exposeerde in verschillende ruimtes zoals in Du Midi. Via een collega bij de
Staatsdrukkerij ontdekte ik het etsen. Dat was liefde
op het eerste gezicht. Men kent mij vooral als etser
van Haagsche stadgezichten en Haagsche stations.
Maar ik hou ook erg van schilderen. Ik word geïnspireerd door schaduwen. Door huizen die de tand des
tijds hebben doorstaan. Men dicht mij “Liefde voor
Den Haag” toe, maar dat vind ik zelf wel wat zwaar.
Ik fiets gewoon door de stad of door de omgeving en
dan zie ik wat moois of iets spannends. Het hangt
helemaal van het licht en van de sfeer af of ik het
onderwerp geschikt vind om er een schetsje voor een
ets of schilderij van te maken. Ik heb veel gewerkt
in opdracht en meegedaan aan diverse projecten.
Later hield ik regelmatig tentoonstellingen, ook in
musea. Verder exposeerde ik bij Art Fair New York.
Galerie Petit in Amsterdam verkocht werk van mij in
Pittsburgh en in New York. Ik was daar heel blij mee.
Op een dag belde De Galerie mij vanuit Amsterdam
met de vraag mijn prenten aan een groep Japanners te
verkopen. Dat was geweldig. Japanners kennen de Nederlandse prentkunst o.a. via een project in Nagasaki,
genaamd Huis-ten-Bosch, waar bekende Nederlandse
gebouwen op ware grootte zijn nagemaakt’.
Ik luisterde met toenemende bewondering naar het
levensverhaal van Wim. Bovenstaande opsomming is
slechts een greep uit zijn uitgebreide oeuvre; uit zijn
opdrachten, projecten en tentoonstellingen. Petje af !
Op de website van de Haagse gemeente staan 257
afbeeldingen van Wim’s Haagse werk waaronder vele
uit onze Archipel. En tijdens de Open Ateliers-dagen
op 8 en 9 oktober, kunt u het werk van Wim Bettenhausen in zijn eigen atelier gaan bekijken.
www.wimbettenhausen.nl

Wim vertelt: ‘Ik was van jongs af aan gek op tekenen
en schilderen. Daar lag mijn hart, ik deed niets anders. Op mijn 16e ben ik naar de avondopleiding van
de Kunstacademie gegaan. Overdag moest ik werken.
Eerst volgde ik alleen schilderlessen en daarna ook
grafische techniek. Later volgde ik de opleidingen LO
en MO tekenen om les te kunnen geven. Na verschillende banen, o.a. bij de Staatsdrukkerij en bij de
Porceleyne Fles, was ik 12 jaar leraar etsen aan de Vrije
Academie in Den Haag.

es

In the Archipel & Willemspark over 40 procent of
the residents are of foreign (non-Dutch) descent.
We will continue interviewing them in future
editions to hear what they think of the neighborhood. If you would like to be one of them, please
contact us via redactie@archipelwillemspark.nl.

World Citizen
Jérôme

Jérôme has lived in the Archipelbuurt since 2014.
After doing extensive research, he decided in which
neighborhood in The Hague he wanted to have his
‘Haagse’ home. He chose the Archipelbuurt. Jérôme
not only makes his home in The Hague. Born in
France, he also feels at home in Denmark and Portugal where he lives part of the time. He truly is a ‘world
citizen’.
His work as risk manager takes him all over the world.
He discovered that Schiphol and the Dutch branch of
his company in Oegstgeest are more reachable from
the Archipelbuurt than from Amsterdam. Another
consideration was the nearness of the Scheveningse
Bosjes. He has a very sweet dog, called Vasco, who’s
also an expat because he was born and ‘rescued’ in
Portugal. Like his namesake, Vasco likes to travel and
will be on holiday in France for several weeks.

Aanvankelijk woonde ik in de Mallemolen, later in de
Delistraat. In de Mallemolen werd ik omringd door
bekende kunstenaars als Gerard Lutz en Karel Bleijenberg. Iets verder woonde Lotti van der Gaag. Zij was
lid van de cobra groep. De leden waren inspirerende
kunstenaars. Het was een mooie, creatieve tijd.

Advertentie A5 Nassauhuis 2021.qxp_Advertentie 26-07-21 17:18 Pagina 1

By keeping company
with Dutch people
on a regular basis,
he knows quite a lot
of Dutch vernacular

– advertentie –
Next to the Scheveningse Bosjes, Jérôme likes to visit
the various cafes and restaurants in Willemspark and
the Archipelbuurt. If you have a coffee with him at
a sidewalk café, restaurant managers known to him,
come to shake his hand. This is mostly because he
shows that he is interested in the people he meets.
He’s happy for them when business goes well, especially after the hard times during the pandemic. By
keeping company with Dutch people on a regular
basis, he knows quite a lot of Dutch vernacular so
there is hardly a language barrier.

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ Den Haag
T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707
Alexander Gogelweg 32
2517
JJ Den Haag
E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzingereversdijk.nl
T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzingereversdijk.nl

— Bankastraat 44 —

Steeds voor u op
zoek naar bijzondere
lekkernijen!
Bankastraat 12 • Den Haag
www.gransjean.nl

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

Even though he enjoys the nice weather and good
food in Portugal, The Hague remains an important
location for Jérôme. Because there were fewer organized events or things happening during Covid, he
started missing some of the community activities
like the Bankastraat parties. To invest a bit more in
the neighborhood himself, he participated in the
Walking Dinner in March of this year. He enjoyed it
and discovered new things about the neighborhood
which he couldn’t have discovered any other way.

Vertrouwd.
070 324 5 0 5 0 | i n f o @ n a s s a u h u i s . c o m

Despite being nearly trapped in two weeks of obligatory quarantine in Dubai, he will still be flying to
faraway places. Only a small part of his work can be
done remotely. Maybe he will, in a few years’ time,
live a more sedentary life in The Hague, and that
could lead, we can only hope, to more investment and
participation in the neighborhood.
fn
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– advertorial –

Zoals u misschien heeft gemerkt is Tandheelkundig Centrum Frederikstraat vorig
jaar overgenomen van Tandarts Van Zoest.
Wij zijn als nieuw team inmiddels alweer
een jaar onderweg en voelen ons erg prettig in deze gezellige buurt.

BlueBlood is the place to
explore a new world of exciting
food and drinks.
It’s an environment where people
can come together to connect
over stunning dishes, amazing
drinks and a place to share real
experiences.

Tandheelkundig
Centrum
Frederikstraat
Een nieuw team en dus een nieuwe look
In juni vorig jaar zijn wij gestart met een flinke verbouwing. U bent van harte welkom om een kijkje te komen
nemen. Ook nemen wij weer nieuwe patiënten aan. U
kunt zich inschrijven via e-mail: inschrijvingen@tcfrederikstraat.nl
Visie en Missie
De afgelopen decennia heeft er binnen de tandheelkunde een verschuiving plaatsgevonden van curatieve
behandelingen (gaatjes vullen, wortelkanaalbehandelingen) naar preventieve behandelingen. Hierbij heeft
voorlichting een zeer belangrijke rol gespeeld. Verder
is de zorgvraag van de patiënt veranderd van enkel
‘pijnvrij gebit’ naar ‘behoud van het gebit met eventuele
esthetische wensen’. Door deze ontwikkeling zullen
wij als tandartsen te maken krijgen met specifieke en
complexere zorg. Om deze zorg te kunnen leveren dient
er veel geïnvesteerd te worden in nieuwe technologie,
apparatuur en cursussen/bijscholing.
Onze missie is tandartspraktijk Frederikstraat om te
vormen naar een Tandheelkundig Centrum Frederikstraat waarbij er meerdere specialismen aanwezig
zijn onder één dak. Het leveren van hoogwaardig en
persoonlijke zorg staat bij ons centraal. Een belangrijk
aspect is dat het persoonlijk blijft en dat er te allen

Your table is waiting for you!

EXPLORE | CONNECT | DISCOVER
Ken Kyusho Jutsu,
One Second Fight.

tijde een tandarts de leiding heeft. Wij streven ernaar
dat u een vaste behandelaar krijgt. Levenslang leren en
bijscholen om hoogwaardig persoonlijke zorg te kunnen
leveren is onze visie en missie!

Zelfverdedigingscursus Dames
Zelfverdedigingslessen Heren:
zaterdag 10.45 - 11.45

Wij kijken ernaar uit om met elkaar kennis te maken en
u van goede zorg te voorzien. Mocht u vragen hebben of
vindt u sommige veranderingen spannend? Schroom
niet om contact op te nemen, wij staan u graag te woord.

Haagsche fitness en Kyusho
Vereniging
Instructeur Ruud van Triet, 6to dan Ken
Kyusho Jutso, 5to dan Taekwon-do

Tandheelkundig Centrum Frederikstraat
Frederikstraat 827 · 2514lz Den Haag
e-mail info@tcfrederikstraat.nl tel 070 346 34 88

Locatie:
Klokhuis, Celebesstraat 4, den Haag
Contact:
Tel: 06-57077313
E-mail: hfkv070@hotmail.com

Tandartsen team
de heer A. Alshangi & mevrouw N. Al Hassani–Alshangi
www.tcfrederikstraat.nl

Wij zijn nog op zoek naar
nieuwe collega’s voor de praktijk

Preventieassistenten, Mondhygiënist, Front Office
Tandartsassistenten
Bij interesse cv, t.a.v. A. Alshangi, sturen naar…
info@tcfrederikstraat.nl

Aan de rand van het Willemspark aan de Dr. Kuyperstraat tegenover
de Hooigracht staat het tot appartementen verbouwde complex van de
voormalige rooms-katholieke huishoudschool en klooster.

R.K. Huishoudschool
& klooster
Een jaren dertig gebouw uit de vorige eeuw in
een onopvallende sobere architectuurstijl uit de tijd
dat Berlage zijn stempel op de architectuur van de
stad drukte. Deze stijl zou ik willen omschrijven als
zakelijk en enigszins streng. De architectuur past bij
een gebouw dat ‘het nut van het algemeen’ diende.
De opvallende klokkentoren laat zien dat we hier te
maken hebben met een klooster. Ook de gotische
ramen in de muren en in de klokkentoren getuigen
hiervan. Je ziet direct dat het hier om een bijzonder gebouwencomplex gaat. De kenmerkende gele
steen is afkomstig uit de Maasstreek. De gele kleur
wordt veroorzaakt door een hoog kalkgehalte van de
rivierklei.
De huishoudschool met internaat, is gebouwd in
1934 en ingewijd in 1935. Het jaartal prijkt nog op de
gevel. Dit deel van het Willemspark bood plaats aan
kazernes en bijbehorende functies zoals woningen en
de nodige bedrijfsgebouwen.
Ook het eerder aan het Westeinde gevestigde klooster
voor de Zusters van Sociëteit Jezus, Maria en Josef
(J.M.J.), verhuisde naar het nieuwe gebouw aan de Dr.
Kuyperstraat. De huishoudschool bood een opleiding
tot huishoudkundige waarbij tevens aandacht was
voor de armenzorg en missieopleiding. De instelling speelde een belangrijke rol in de toenmalige
maatschappij en stamt uit een tijd waarin nog sprake

was van een meer vaste rolverdeling tussen man
en vrouw. Of moeten wij zeggen, een tijd waarin
de vrouw werd klaargestoomd voor haar rol in de
huishouding en werd geacht te kunnen koken? Voor
ons ademt het begrip huishoudschool die sfeer. Op
het gevelreliëf boven de ingang zijn enkele van de
functies waarin werd onderwezen uitgebeeld. Dat zijn
achtereenvolgens een vrouwenfiguur die bloemen
schikt, die bedient, die een japon afspeldt en die een
kind verzorgt.
De Nijmeegse architect J. Mol (Den Haag 4 januari
1983 – Nijmegen 4 september 1962) ontwierp het complex van de huishoudschool, internaat en klooster.
Op de gevel tegenover
de Hooigracht prijkt de
naam: R.K. Huishoudschool anno 1934. Het is
gebouwd als onderkomen
voor de R.K. Vereeniging
voor Nijverheidsonderwijs aan meisjes te ‘s
Gravenhage.

•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)

‘De kenmerkende
gele steen is
afkomstig uit
de Maasstreek’

Huidige functie
Op dit moment is de
functie die van Nederlands-Orthodox klooster,
voluit genaamd: Ortho-

Kerk
elke dag open
— 13.30 tot
15.00 uur
zaterdag
tot 16.00 u

APOTHEEK
NAUTA

Architectuur
in het
Archipel&
Willemspark

De kerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt samen
met het Willibrordushuis in de Oude Molstraat en de Broeders van St. Jan
een spiritueel centrum in het hart van Den Haag. De kerk staat aan de
rand van onze wijk en Archipel&Willemspark behoort tot deze parochie
Voor vieringen en activiteiten in de week kijkt u op www.rkdenhaag.nl

Ouderenbezoekgroep 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 begeleiding en vervoer bij kerkbezoek. Deze zomer is het misschien aantrekkelijk
om een wandelingetje te maken met een van onze vrijwilligers als u dit niet
meer zelfstandig kan (rolstoel of rollator is geen bezwaar). Juist als velen met
vakantie zijn kan het fijn zijn er ook even uit te gaan. Belt u ons gerust.

dox Klooster van de Geboorte van de Heilige Joannes
de Doper/Johannes de Voorloper. Momenteel is het
klooster gesloten. Vanaf de Dr. Kuyperstraat is er
een verbinding met het erachter gelegen park en het
parkeerterrein.
In de oorspronkelijke bebouwing van het Willemspark, met kazernes en bedrijfsgebouwen, waaronder
een al lang geleden afgebroken stoomtimmerfabriek
en de gebouwen die ten dienste stonden van de kazernes, vormt het een afwijkend element. Met de verbouwing tot appartementen zijn de oorspronkelijke
gevels intact gebleven. Zij getuigen van de bijzondere
geschiedenis van het gebouw.
Door Bart Brouwer
Graag leid ik u rond langs de in deze serie artikelen
beschreven gebouwen in de Archipel&Willemspark.
bartelebrouwer@gmail.com

Ukrainian
Easter
On Sunday April 24th, several Ukrainian
families temporarily residing in The
Hague attended Sunday Service at the
Anglican church St. John and St. Philip
on the Ary van der Spuyweg.
They were celebrating (Ukrainian) Easter Day (Pascha). The Eastern Orthodox church celebrates feasts
such as Easter following the Julian, rather than the
Gregorian calendar. Pascha is by far the most important day of the ecclesiastical year.
Although used to the formality of the Orthodox
service, Andrej, a Ukrainian participant, was brave
enough to speak a Ukrainian benediction to the
congregation from behind the pulpit.

After the service, the traditional Ukrainian Easter
bread (Paska) they had baked in the church kitchen
the previous night, was shared with the parishioners at the community lunch – the first in three years
because of the Covid measures. Viktoria, who fled
from Dubno in Western Ukraine with her husband
and young son, broke the bread by cutting the first
slice, and bread baskets were passed around to the
100 persons attending. It was a moving testament
to good will among people of different religious
and cultural backgrounds.
kaz

15 september Boottocht Kagerplassen
De boottocht op de Kagerplassen is verplaatst van 24 juli naar 15 sept.
Dit is een boottocht die ons wordt aangeboden. Hier zijn voor u geen kosten
aan verbonden. Het zal u aan niets ontbreken en er is goede begeleiding. Dit
uitstapje is echt bedoeld voor ouderen die niet zelfstandig er op uit kunnen.
Voor informatie en opgave Lore Olgers: 070 324 41 18 of 06 29 73 71 51.

Bij Rijker Leven draait het erom dat
mensen uit de wijk elkaar ontmoeten
om met elkaar te spreken over dingen
die het leven kleur geven en verbinding
te leggen met mensen met dezelfde
interesse.

Veel gebeurt op eigen kracht,

Na de H. Mis om 12.45 uur High Tea voor ouderen in de pastorietuin achter de
kerk Opgave Lore Olgers 070-3244118 of 06 29737151. U bent van harte welkom.
Voor informatie en opgave Lore Olgers: 070 324 41 18 of 06 29 73 71 51.

zo worden er de volgende dingen ondernomen door
een groeiende groep mensen die zich aansloten bij
Rijker Leven: bioscoop- en musea bezoekjes, yoga op
de stoel, gespreksgroepen, koffie ochtenden, gezamenlijke maaltijden, lezingen door en voor wijkbewoners, gevolgd door een happy hour met een drankje
en een hapje, filmmiddagen, leesclub, bezoekjes
aan stad, strand of park en Verborgen Schatten waar
deelnemers elkaar verhalen vertellen. U hoeft geen lid
te worden, maar u sluit zich aan door mee te doen met
iets waar u zin in heeft. Meedoen is genoeg.

Pastorie H. Jacobus de Meerdere Willemstraat 60 | 2514 hn Den Haag
Pastoor | Drs. A.L. Langerhuizen | t 070 360 55 92 | jacobus@rkdenhaag.nl
www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de meerdere

Is er iets voor u bij? Of heeft u zelf een idee?
Mailt of belt u dan met Ilse Mijnhart, de coördinator
van Rijker Leven…
ilsemijnhart@florence.nl of 06 39 85 06 94.

15 augustus Maria ten Hemelopneming

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

Expositie
in ’t Klokhuis

dagelijks open

12.06 —14.08.2022

koffie & thee
in de ontmoetingsruimte

Gekleurd!

09.00 tot 16.00 uur (vrijdag tot 15.00 uur)
Gebruik van de computers en lectuur.

Hilda Sippel
Lenie van der Net

maandag

Hilda en Lenie zijn samen enthousiast aan het schilderen begonnen en hebben vele lessen gevolgd in schildertechnieken die ze ook veelvuldig gebruiken
in hun werk met gemengde techniek. Wat ze ook een uitdaging vinden is om
sámen een schilderij te maken. Daar spelen vooral kleuren een grote rol.
Hun werk is deel abstract deels figuratief. Ze zijn lid van Kunstkring Matuvu
(de fonetische weergave van m’as-tu vu: kijk mij eens!).

Bewegen en sporten
in ’t Klokhuis
MA
MA
MA
DI
DI
WO
WO
DO
VR
ZA
ZA
ZA

09.30u
12.15u
13.30u
13.30u
17.45u
16.30u
19.15u
......
10.00u
09.30u
10.30u
13.30u

Gym voor ouderen 55+
Yoga op de stoel
Tafeltennis
Grondoefeningen dames
Grondoefeningen heren
Grondoefeningen heren
Sodurado
Alexander Techniek
Koersbal 50+
Grondoefeningen heren
Kyusho Jutsu
Sodurado

Op de site www.kunstkringmatuvu.nl zijn werken van hen te zien. Maar ook
in ’t Klokhuis! Ben je nieuwsgierig naar hun werk? Kom dan een kijkje nemen.

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 – 15.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht,
dagelijks van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Beheer: mevrouw Randjeni Dubar
Assistent beheer: Mekki El Batioui
Bestuur Stichting Het Klokhuis
Ruud Klein | voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
Willem Oostdam | penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl
Piet Damen | bestuurslid
pdamen43@gmail.com
Ouderenconsulent
Marjolijne van Zuijlen, t. 06 81 68 87 01
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 09.00 – 10.00 uur,
t. 070 352 04 16

09.30 uur
Er zijn 3 lessen, mbvo

Pannenkoeken lunch

11.30 tot 13.30 uur
Voor iedereen. Reserveren is niet nodig

Yoga op de stoel
12.15 tot 13.15 uur

Tafeltennis

13.30 tot 15.00 uur

Rijker Leven

14.00 tot 16.00 uur

Wijkkrant
Nieuwsbrief
Website

Beste wijkkrant-lezer,

Onze wijkkrant Archipel&Willemspark
verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van
5000 exemplaren. Vrijwilligers verspreiden de krant huis-aan-huis in de buurt.
Daarnaast is de wijkkrant verkrijgbaar bij
wijkcentrum het Klokhuis in de Celebesstraat, bij de Primera in de Bankastraat en doorgaans liggen er exemplaren bij diverse winkels en horecazaken
in en rond Frederikstraat en Bankastraat. De wijkkrant richt zich vooral op
achtergronden, ontwikkelingen en wetenswaardigheden in de buurt. Voor
zover dat qua timing mogelijk is besteden we aandacht aan actualiteit.
Omdat meer dan 40 procent van de wijk uit expats bestaat die niet altijd
het Nederlands machtig zijn, zal vanaf deze uitgave een (extra) deel van de
krant uit Engelstalige artikelen bestaan, soms in de vorm van vertalingen of
samenvattingen van de Nederlandse artikelen, dikwijls in de vorm van eigen
Engelstalige bijdragen. Op die manier hopen we onze buitenlandse buurtgenoten nog meer bij de wijk te betrekken.

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis

Gym voor ouderen 55+

Maar naast de fysieke wijkkrant bestaat er ook een tweewekelijks online
nieuwsbrief. Die bevat meer up-to-date informatie, bijvoorbeeld berichten
van de gemeente of andere organisaties. Op de nieuwsbrief, die zowel in het
Nederlands als in het Engels beschikbaar is, moet u zich abonneren en dat kan
via een aanmelding bij www.archipelwillemspark.nl.
Tenslotte is er de wijkwebsite (www.archipelwillemspark.nl) met algemene
wijkinformatie en nuttige wijkadressen, zowel in het Nederlands als in het
Engels. Op de website kunt u ook de wijkkrant en de nieuwsbrief (terug)lezen.
ah

Huiskamerbridge

dinsdag
Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
09.00 uur

Sport Grondoefeningen

Dames 16.30 uur Heren 17.45 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
Oogvereniging

1e woensdag van de maand
– aanmelden bij de zaal

Koempoelan

2e woensdag van de maand

Sodurado

16.15 uur 5–15 jaar

Alexander Techniek
– 0p afspraak

Sport Grondoefeningen
Heren 19.30 uur

donderdag
LabWest prikpost
10.30 tot 11.15 uur

Alexander Techniek
– 0p afspraak

In 2017 is er Huiskamerbridge in onze wijk gestart en na een
stop in coronatijd, zijn we in november 2021 weer opgestart.

Verborgen Schatten

Het Huiskamerbridge is een activiteit in de Archipel waarbij maandelijks 24
paren tegen een ander paar in de wijk zestien spelletjes spelen. Je speelt thuis
of bij de tegenpartij op een onderling af te spreken tijdstip. De tas met 16 spellen reist een maand lang mee, zodat alle ingeschreven paren dezelfde spellen
kunnen spelen. Centraal staat de ontmoeting met medebewoners in de wijk,
mogelijk gemaakt door het bridgen. Je hoeft niet een heel goede bridger te
zijn om mee te kunnen doen. Aan het eind van elke maand wordt de score
bekend gemaakt van de 10 best scorende paren.

vrijdag

Ons seizoen loopt van oktober 2022 tot 1 juni 2023
Voorwaarde aan deelneming is dat tenminste één van ieder paar in de Archipel woont. De uiterste inschrijfdatum voor het nieuwe seizoen is 1 september
en de kosten zijn €5 per persoon.
Inschrijven doet u door een mail te sturen naar huiskamerbridge@gmail.com
Voor informatie kun je terecht bij Liesbeth Akkerman-Deen, t. 06 41 20 05 58.

14.00 tot 16.00 uur

Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
09.00 uur

Klei- en boetseerclub
10.00 uur – 0p afspraak

Koersbal 50+

10.00 uur – aanmelden bij zaal

Bibliotheek

13.30 tot 15.00 uur

Hulp bij tablet of laptop
– 0p afspraak

zaterdag
Sport Grondoefeningen
Heren 09.30 uur

Kyosho Jutsu

Zelfverdedigingskunst 10.30 uur

Sodurado

Telefooncirkel A/W/Z
Sonja Perquin, t. 06 43 39 52 79

13.30 uur 5–15 jaar

www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

LabWest Prikpost
Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking
met LabWest, iedere donderdag bloed af in het
Klokhuis (begane grond).
U kunt terecht tussen 10.30 en 11.15 uur.

telefoon 070 350 35 11

Het Oranjefeest was een geweldig succes.
Volgend jaar weer. Dank je wel Oranje Comité Archipel!
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Leuke ideeën voor nieuwe activiteiten?
Bel, loop langs of stuur een mail naar
stichtinghetklokhuis@live.nl

