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archipel
willemspark
nieuws… mensen… samenleving…

Mijnheer de

voorzitter
“De huidige en toekomstige woonomgeving vereist veel aandacht”, onderstreept
Robert. “We zijn echt meer dan een
verzameling mooi gerangschikte stenen
en bomen. Wat Archipel&Willemspark
zo aantrekkelijk maakt moet zo
blijven. Een groene en diverse wijk,
ook qua inwonerssamenstelling.
Er moet ruimte zijn voor jongere,
minder koopkrachtige gezinnen.
En we moeten proberen buitenlandse
buurtbewoners, die 40 procent van
de wijk uitmaken, bij het wel en wee
van Archipel&Willemspark te betrekken. Dat lukt meestal wel goed ‘per straat’,
maar wijkbreed is er veel te winnen.”

Het einde van het jaar is een mooi
moment om hem kort naar belangrijke
gebeurtenissen van de afgelopen periode,
urgente problemen van nu, en uitdagingen
voor de toekomst te vragen. Volgens een onderzoek zijn we één van de gelukkigste wijken
van Den Haag met enthousiaste vrijwilligers.
Dus wat wil je nog meer?

Van Moorsel onderstreept het belang van open, directe en zeer
tijdige communicatie, tussen bestuur en bewoners, maar zeker
ook tussen gemeente en wijk. “Maar met die communicatie alleen
ben je er nog niet. Een aantal van uiteindelijk met pijn en moeite
opgeloste verschillen van inzicht – zoals de tramaanleg Scheveningseweg, de ingeperkte uitbreiding van Madurodam, de plannen
voor de Scheveningse Bosjes – had sneller opgelost kunnen worden
als er bij iedereen oprecht de wil bestond om te ‘snappen’ waar het
voor de ander om draait. Dat voorkomt ook ongewenste achterafprocedures, vertragingen en de hakken in het zand zetten. Hopelijk
komt er ook snel weer een nieuwe gemeentelijke contactpersoon.
Zo’n oliemannetje (m/v) is hard nodig.”
Behoud diversiteit
De bewonersorganisatie A&W heeft in de afgelopen jaren een
structureel overleg opgezet met naburige wijkverenigingen over
gemeenschappelijke problemen. Dat gold bijvoorbeeld de plannen
rondom de Scheveningse Bosjes, maar ook is met succes gezamenlijk opgetrokken bij de coalitievorming van 2018 om woningsplitsing door projectontwikkelaars tegen te gaan.

Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

www.archipelwillemspark.nl

Sinds drie en een half jaar is
Robert van Moorsel (51, advocaat)
voorzitter van de bewonersorganisatie Archipel&Willemspark.

Regels der kunst
“Een van onze doelen is om deze unieke, architectonisch waardevolle wijk voor toekomstige generaties gezond en aantrekkelijk
te houden”, stelt Robert, “Dat vraagt voortdurende alertheid, niet
alleen van het wijkbestuur maar ook van de bewoners zelf. We
moeten als een bok op de haverkist zitten als het gaat om de afgifte
door de Gemeente van vergunningen én als het gaat om het strikt
handhaven van eenmaal verleende vergunningen. De stad – zeker
een stad die zich afficheert als stad van vrede en recht – moet zèlf
zijn eigen regels wel goed naleven en dat gebeurt niet altijd. Ook de
waarnemend en de nieuwe burgemeester en wethouders zullen daar
hopelijk van doordrongen zijn. Want alleen zo creëer je respect.”
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Minder verkeersoverlast
Een van de grote dossiers betreft de verkeerssituatie in en rondom
de buurt. De wijk wordt immers doorsneden door extreem drukke,
vervuilende, doorgaande verkeerswegen zoals Javastraat en Laan
Copes, met aangrenzend de Mauritskade en de Teldersweg. “Met
andere wijkorganisaties én onder de organisatorische regie van de
gemeente werken we samen om creatieve en ambitieuze oplossingen te vinden. In het voorjaar wordt een plan aan de verantwoordelijk wethouder Van Asten gepresenteerd. Zoals het eruit ziet zal het
neerkomen op een groot pakket van maatregelen. Als bestuur is het
onze inzet dat het verkeer veel eerlijker, en dus gezonder, over de
Haagse wijken wordt verdeeld. Dat betekent ook dat ook wij altijd
nog ‘ons deel’ daarvan te verwerken zullen krijgen.”

p.3 Koninklijk onderscheiden
Vrijwilligers terminale zorg

p.5 Kunstenaar Mohanna

‘We zijn echt meer dan een
verzameling mooi gerangschikte
stenen en bomen’

p.9 Nassauplein 29

Halverwege 2020 zit het voorzitterschap van Robert van Moorsel
er op. Hij opteert niet voor een tweede termijn. “Er moeten ook
anderen aan de beurt komen die leiding geven aan de transitie naar
de volgende generaties.” Hopelijk slaagt het bestuur er in om een
nieuwe voorzitter te vinden met een zelfde mate van geduld, overwicht, overzicht, en liefde voor de wijk.

International
Residents

Gevraagd naar zijn favoriete plek in de wijk kiest Robert na enig
nadenken – want hij houdt van de wijk in zijn geheel – voor de
Sophialaan. “Vooral het deel tussen Plein 1813 en Nassaulaan is
heel erg mooi. Met al dat soort plekken moeten wij, maar ook de
Gemeente, uiterst zorgvuldig omgaan.”
fn & ah

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

www.archipelwillemspark.nl

joslamcomics.nl

In de Atjehstraat woont sinds deze zomer een zeer prikkelbare familie in een eigen onderkomen in
een achtertuin. Momenteel houden ze zich heel rustig, want – zoals u weet – is het tijd voor een beetje
winterslaap. Tot volgend jaar maar weer. [ fotograaf Jeanette ]
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratie: mw. Trudy Hollander
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl
voorzitter
Robert van Moorsel
t. 06 514 90 450, robert@archipelwillemspark.nl
secretaris
Wouter Buwalda
wouter@archipelwillemspark.nl
penningmeester
Ruud Klein
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden
Derk Hazekamp
derk@archipelwillemspark.nl
Niels van den Berg
niels@archipelwillemspark.nl
Agnès Philipse
agnes@archipelwillemspark.nl
Hannie Verhoog
hannie@archipelwillemspark.nl
contact zorg en welzijn
ruud@archipelwillemspark.nl
contact duurzaamheid
duurzaam@archipelwillemspark.nl
contact ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl
contact verkeer
verkeer@archipelwillemspark.nl
contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl
contact cultuur
cultuur@archipelwillemspark.nl

wijkkrant
Sluiting kopij: 27 januari 2020
Sluiting advertenties: 30 januari 2020
Uitkomen wijkkrant: 20 februari 2020
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

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

Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag 10.00 tot 11.00 uur
Gym op de stoel M.B.V.O.
dinsdag 11.00–12.00 uur Aanmelden ter plekke
Florence Thuiszorg
verzorging en verpleging
maandag t/m vrijdag tussen 12.00–14.00 uur
t. 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)
Stichting Terminale Zorg
door vrijwilligers
t. 754 13 30, info@terminalezorg.nl
Staedion
Postbus 40406, 2506 lk Den Haag
info@staedion.nl, t. 242 30 00
Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

Oppassen geblazen!

Burenhulp
Mevr. M. Simonis–van Harten (vanaf 11.00 uur)
t. 350 34 94
The Anglican Church of St. John + St. Philip
Ary vd Spuyweg 1a, www.stjohn-stphilip.org
t. 355 53 59, churchoffice@stjohn-tsphilip.org
Clubhuis en Speelpark De Cantaloup
Zoekt u oefen-, vergader- of hobbyruimte
in de buurt voor door de week overdag of
’s avonds? Clubhuis Cantaloup is te huur!
clubhuis.cantaloup@gmail.com
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag

t. 06 295 640 60
t. 070 362 82 70
t. 06 308 474 14
t. 06 335 612 95
t. 06 311 969 80

Uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod:
•	het serieus ingaan op het bezwaar dat door omwonenden is ingediend tegen
een vergunningaanvraag voor grootschalige bouw op het terrein van het Rode
Kruisgebouw aan de Koninginnegracht.
•	het oplossen van de jaren slepende wateroverlast bij het complex Couperusduin.
•	een betere ondersteuning van ouderen die in de buurt kleiner willen gaan wonen.
•	het verkrijgen van langjariger subsidie voor het project Rijker Leven dat beoogt
sociale cohesie tussen buurtbewoners te bevorderen.
•	het ondersteunen van ouderen die in het digitale tijdperk moeite hebben om
contact met de gemeente te krijgen.
•	het tegengaan van “ verkamering” van woonhuizen in de buurt.
•	verkeersoverlast en –onveiligheid, waaronder het tegengaan van parkeren op
straathoeken, het tegengaan van parkeren op de middenberm op de Patijnlaan
en het handhaven van de max. 30 kilometer snelheid in de Bankastraat .
•	de verleende nachtvergunning aan een discotheek op de hoek van Javastraat en
Balistraat.
•	betere handhaving bij ORAC’s.
•	het betrekken van jongeren en kinderen in wijkplanning.
•	de moeilijk bereikbare gezondheidszorg nu Bronovo wegvalt.
Wethouder van Alphen zegde toe de opgebrachte punten serieus en spoedig te
zullen behandelen of waar nodig aan zijn collega’s door te geven. Aan de bewoners
en de bewonersvereniging de taak om dat goed te volgen.
De (tijdelijke) contactpersoon voor onze wijk is Mevr. Filiz Akbulut, email
filiz.akbulut@denhaag.nl, telefoon 070 353 55 24. Stadsdeeldirecteur is de Heer
Hassan El Houari, email hassan.elhouari@denhaag.nl, telefoon 070 353 77 01.
ah

Rectificaties in verkort verslag wijkberaad
wijkkrant september 2019

wijkagenten A&W
bart.j.b.van.leeuwen@politie.nl
marco.scherpenisse@politie.nl

In het verslag van uw krant op p.2 onder Ruimtelijke
Ordening 3e alinea wordt gesproken van ‘een internationale organisatie’ (op de plaats van het Politiebureau).

Klachten Stadsbeheer
T. 14 070

In het document Gebiedsvisie Internationale zone wordt inderdaad gesteld dat het
kavel waarop nu het politiebureau staat, gebouwd zal worden voor internationale
organisaties met ‘affiniteit’ met de hoven in het Vredespaleis. Dat heb ik tijdens de
wijkvergadering te berde gebracht. Het is niet uit te sluiten dat deze verschillende
organisaties worden ondergebracht in één gebouw. Tijdens de wijkvergadering
heb ik mij – voor zover mij dat bijstaat – niet uitgesproken over ‘één groot of
verschillende kleine gebouwen’. Dat zou immers volstrekt voorbarig geweest zijn.
De commissie RO houdt de vinger aan de pols.
— Willem Vader

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

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.

bewoners en gemeente. Want aan heldere, snelle communicatie en toegankelijkheid van het gemeentelijke apparaat wil het nog wel eens ontbreken. Dat was de
rode draad in de discussie.

T. 112 b
 ij spoed & verdachte omstandigheden!
www.politie.nl/haaglanden/bureaus

Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.
Dido Graswinckel
Sophie Vlaar
Julia Farwerck
Godert de Zoeten
Wessel Muller

Een gesprek dat gewaardeerd werd en van belang was voor het contact tussen

Politie Haaglanden
T. 0900 88 44

Dierenambulance
bel 070 328 28 28

Papierophalen aan huis 2019

donderdag 15 december
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Koninklijke erkenning
Vrijwilligers Terminale Zorg
Berend Rosenboom, buurtbewoner, is sinds 2011 beschikbaar voor inzet als
vrijwilliger bij de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg. Het belang van het
werk van deze organisatie kan niet genoeg worden benadrukt.
Iedereen die zich wel eens heeft verdiept in wat
het betekent om een familielid of vriend(in) te verzorgen in de laatste maanden van diens leven, begrijpt
dat er behoefte kan zijn om even vrij te kunnen nemen. Als is vastgesteld dat de patiënt terminaal is, inschattenderwijs nog zo’n drie maanden heeft te leven,
kan de mantelzorger inzet vragen van de Stichting
Vrijwilligers Terminale Zorg, Burg. Patijnlaan 1900.
Zij hebben een aanbod van mensen die, zoals ze zelf
zeggen, beschikken over een flinke dosis levenservaring, een warm hart en een goed inlevingsvermogen.

aan deze uitgave werkten mee
Bart Brouwer, José Buschman,
Wouter Buwalda, Michiel Ottolander

Algemene adressen

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

Bert van Alphen, Groen Links wethouder belast met Sociale
Zaken en verantwoordelijk voor het Stadsdeel Centrum
(waar Archipel&Willemspark onder valt) kwam op 29 oktober
opnieuw naar het Klokhuis om met wijkbewoners over hun
wensen en zorgen te spreken.

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

Wijkberaad A&W 2020
18/02 12/05 08/09 24/11

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

Overleg met de wethouder

Rectificaties

Ik heb dat ook in de vergadering gecorrigeerd: in de Gebiedsvisie Internationale
Zone van de gemeente wordt gesproken van ‘internationale organisaties’ (meervoud!), zoals correct wordt vermeld op p. 3 van het volledige verslag: “Willem
Vader zegt dat er volgens de Gebiedsvisie I.Z. kantoren komen voor organisaties
met een band met het Vredespaleis”.
Graag wil ik e.e.a. nogmaals onder de aandacht brengen, het maakt groot verschil
of er één gebouw voor één (grote) organisatie komt dan wel meerdere kleinere
gebouwen voor bijv. juridische instellingen, ambassades e.d.
Overigens wordt van gemeentewege vaak aangevoerd dat de hele transformatie
nog enkele jaren op zich kan laten wachten (i.v.m. de nieuwbouw op de Binckhorst) maar de ervaring leert dat de plannen al in een vroeg stadium worden
beklonken en pas in een vergevorderd stadium en op informele wijze aan omwonenden worden voorgelegd.
— Auke van der Kooi

Buurt in beweging

De vrijwilligers, in leeftijd variërend van 40 tot 70+,
worden door de organisatie opgeleid en intensief
begeleid. Bij elke aanvraag wordt naar een passende
match tussen de vrijwilliger en de patiënt gezocht.

De organisatie, vertegenwoordigt door haar vrijwilligers, is onlangs door VPTZ, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg,
beloond met de ‘Prijs de Vrijwilliger’-award. De prijs
werd uitgereikt door Koningin Maxima.
De dood hoort toch net zo bij het leven
als een geboorte
Berend vertelt dat hij de afgelopen jaren 1 á 2 keer
per jaar ingezet is geweest. De afspraak is maximaal
2 keer 4 uur per week per vrijwilliger. Waarom hij het
doet? Het is een boeiend proces betreffende een taboe
onderwerp terwijl de dood toch net zo bij het leven
hoort als een geboorte. Het levert bijzondere ontmoetingen op waarbij hij veel heeft geleerd over anderen
maar vooral ook over zichzelf.

Het Schakelpunt

‘Het levert
bijzondere
ontmoetingen
op waarbij
hij veel heeft
geleerd over
anderen maar
vooral ook
over zichzelf ’

Omdat de cliënten verschillende achtergronden en
voorkeuren hebben, is het van belang dat de poule
van vrijwilligers zo gevarieerd mogelijk wordt gehouden. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich het hele jaar
door aanmelden. In voor- en najaar starten de introductiecursussen die gevolgd moeten worden voordat
inzet mogelijk is.
www.terminalezorg.nl

Nieuw bestuurslid
Ruimtelijke Ordening
Niels van den Berg

50 jaar in de Archipelbuurt

Sportinstituut
Rudolf Peter’s

In 2014 verhuisde ik
– een Haags architect –
samen met mijn vrouw
naar het boeiende
Couperusduin complex
op de scheidslijn van de
Archipel&Willemspark.
Ons gezin is sindsdien
verrijkt met twee
prachtige dochtertjes en vormt de bron van mijn
inspiratie en motivatie.

Sport- en fitnessscholen in Nederland komen
en gaan in hoog tempo. Dus als een sportschool
50 jaar bestaat is er beslist iets bijzonders aan
de hand. Op 15 oktober 1969 begon Ruud van Triet
zijn sportschool aan de Malakkastraat 109.
Allereerst richtte hij zich op bodybuilding maar al snel
breidde hij uit naar grondgymnastiek en sportmassages. Ook gaf hij
lessen Taekwon-do in de gymzaal aan de Atjehstraat. Door de jaren
heen vonden velen hun weg naar Sportinstituut Rudolf Peter’s,
getrokken door de persoonlijke aandacht en begeleiding.
Niet alleen buurtbewoners maar ook mensen van buiten Den Haag.
Vooral bij de wat oudere klanten is nog steeds de Deens-Zweedse
grondgymnastiek populair. Vele hiervan geeft hij al meer dan 40
jaar les in gezondheid, houding en beweging. Bij de Taekwon-do
lessen voor de jeugd spelen nog steeds de aandacht voor discipline
en respect een grote rol.
In de 50 jaar van zijn bestaan werkte Ruud ook aan zijn eigen ontwikkeling. Zo behaalde hij in 1982 zijn M.O. diploma aan de Haagsche Academie voor lichamelijke opvoeding en in 1992 zijn diploma
orthopedagogiek MO. In 1998 studeerde Ruud af aan de Universiteit
Utrecht in de richting bewegingswetenschappen, pedagogiek.

Natuurwerkdag
Scheveningse Bosjes

fn

In latere jaren bekwaamde Ruud zich in Ken Kyusho Jutsu (one
second fight) aan de sportschool van Pedro Falcon in Havana Cuba.
In hetzelfde Cuba gaf Ruud jarenlang les aan leraren van de Cubaanse Taekwon-do Associatie.
Ruud was ook lange tijd parttime docent aan de opleiding Cesartherapie in Den Dolder en later als afstudeerbegeleider fysiotherapie
aan de Hogeschool van Utrecht. Zijn activiteiten spitsen zich nu
dan ook steeds meer op medical fitness, myofasciale therapie en
massagebehandelingen.
Ruud heeft nog steeds een trouwe schare sporters om zich heen. De
persoonlijke aandacht, het werken in kleine groepen en de gezelligheid staan hierbij centraal. Tot ieders vreugde denkt de 74-jarige
Ruud nog niet aan stoppen.
Wouter Buwalda
www.rudolfpeters.nl

Kort geleden werd ik geïntroduceerd aan het bestuur
van Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark,
dat mij vroeg toe te treden om het goede werk van
aftredend architect David Struik voort te zetten.
Voor mij is dit een unieke kans om de buurt en haar
bewoners beter te leren kennen. Zowel nationaal
als internationaal werk ik aan bouwprojecten die
variëren van kleine transformaties tot woontorens tot
stedenbouwkundige visies in mijn kantoor ‘Breakout
Designs’ aan de Zeestraat.
Ik zie ernaar uit om samen met het bestuur en de
werkgroep RO de komende jaren de projectontwikkelingen in de gaten te houden. Daarbij zullen we
samen streven om zo veel mogelijk de belangen van
de buurtbewoners te behartigen en bovenal de verschijningsvorm van projecten en de invloed daarvan
op het beeld en karakter van de wijk te bewaken.

Zaterdag 2 november 2019 was de
landelijke Natuurwerkdag, ook in
de Scheveningse Bosjes.
Een clubje wijkbewoners, gemeentemedewerkersin-vrije-tijd en andere belangstellenden heeft langs
de Scheveningseweg esdoorn-opschot verwijderd
en vervangen door aanplant (o.a. roos, sleedoorn en
appel) om de diversiteit in dat stuk bos te vergroten.
Overigens wordt door de natuurwerkgroep Scheveningse Bosjes iedere maand kleinschalig ecologisch
onderhoud verricht.
Meer informatie
Wilt u daar meer over weten of ook zelf een keer de
handen uit de mouwen steken? Kijk dan op de website van het Haagse Groen.
www.hethaagsegroen.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)

de tegelkunst
Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering
Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

Ambachtelijke
wand- & vloertegels
— natuursteen —
Verkoop en uitvoering
vakmanschap voor
restauratie, reparatie en
onderhoudsadvies op maat

—
Javastraat 106, 2585 av Den Haag
070 363 01 12 of info@detegelkunst.nl
Voor openingstijden zie
www.detegelkunst.nl

Mohanna van
den Kroonenberg

Naast haar vrije werk dat permanent bij Smelik en Stokking
wordt geëxposeerd en de sculpturen die ze in opdracht maakt,
houdt Mohana zich voornamelijk bezig met twee projecten
waarin ze haar liefde voor literatuur en beeldende kunst combineert. Kinderboekenhelden in brons en Schrijversportretten.
Van 2 tot en met 28 november zijn drie van deze kinderboekenhelden in de Haagse Kunstkring te zien. De lievelingsheld
Pippi, staat momenteel in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Over de schrijversportretten in brons is Mohana in
gesprek met het Literatuurmuseum. Arnon Grunberg, Ted van
Lieshout, kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper en illustrator
Ludwig Volbeda hebben al geposeerd. Onlangs is ze gestart met
het boetseren van het portret van Tonke Dragt. Het zijn lange
intensieve trajecten, maar ontzettend leuk.

Studio lijn 9

www.mohana.nl

De gedichtendichtheid in onze wijk is weer
toegenomen. Stichting ArchipelpoëZie heeft
opnieuw toegeslagen. Vanaf 13 oktober, de
0pening, is er een nieuw muurgedicht te zien.

In het begin van die week was er om het aan te brengen

politiek & theater

18 muurgedicht

“Gedichten lees ik niet, die zijn me te moeilijk”, hoor ik wel
eens. Diegenen raad ik aan om het gedicht hardop uit te spreken. En als het nodig is, een paar maal. Dat helpt vaak, probeer
het maar. Want poëzie als tekst is als een partituur in de muziek.

Onze wijk
kent nog
heel wat
opmerkelijke
bewoners

een steiger geplaatst. In de Bankastraat , tegen de muur van de
firma Gall en Gall. Daarop staat nu een gedicht van de in 1997
overleden Vlaamse journalist en dichter Herman de Coninck.

Dit gedicht en nog twee andere werd voorgedragen door Laura
de Coninck, dochter van de dichter. Zijn weduwe, de schrijfster
Kristien Hemmerechts, leidde het in. Zo ontstond er op deze
zondagmiddag een druk bezochte buurtbijeenkomst. De regen
kwam gelukkig pas na afloop.

archipelzonwering@gmail.com

Het vinden van geschikte muren voor nieuwe gedichten
wordt moeilijker. Maar er zullen er vast nog meer komen.
En op een dag is er een bundel ‘ArchipelpoëZie’: Ik hoop dat
het een bestseller wordt!

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

jw
Wie is zij? — reactie op raamgedicht Atjehstraat
Als altijd heb ik (een buurtgenote) de buurtkrant weer met veel
plezier gelezen. En ik wil graag een duit in het ‘Wie is Zij-zakje’ doen.
‘Zij’ verwijst naar ‘haar’ in de tweede regel van het gedicht. Dus naar
de vrouw des huizes. De dichter heeft zich verliefd in deze vrouw en
plengt ’s nachts als niemand het zien kan, zijn tranen op haar stoep.
Maar misschien is dit voor jullie een open deur en gaat het er jullie
om hoe deze vrouw heette! Dát weet ik niet. — Livia Verstegen —

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

Omdat je maar
één keer afscheid
kunt nemen...

Na een uitstap van een paar jaar naar Parijs, voornamelijk
vanwege de musea en de kunst, heeft Mohana zich definitief
in Den Haag, in de Archipel, gevestigd.

es

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

e

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

eerste galerie werd gevonden, er kwamen opdrachtjes binnen
en enkele van haar verhalen werden gepubliceerd in literaire
tijdschriften.

Portretten zijn sowieso geweldig. Mohana maakt regelmatig
portretten in opdracht, vaak van kinderen, soms ook van volwassenen of van een overleden dierbare. Het is altijd bijzonder.
De kinderen voelen zich soms zo betrokken dat ze het idee krijgen het samen gemaakt te hebben. En dat is natuurlijk ook zo!
Wat is een beeldhouwer zonder model?

Toen haar vader, haar mecenas, onverwacht en veel te vroeg
overleed trok Mohana tijdelijk bij haar moeder in. Daar werd
de halve woning tot atelier omgebouwd en is het echte werk
begonnen; de eerste beelden werden in brons gegoten, de

Bezoek eens onze website.
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.
Bestelgemak voor iedereen.
T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

Als kind wilde Mohana dingen maken, iets creëren. Even
leek componist het leukst, daarna schilder, schrijver, beeldhouwer… Haar ouders reageerden nogal teleurstellend op haar
plan om naar de kunstacademie te gaan: ‘eerst wat fatsoenlijks.’
Dat werd werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente: een
slimme meid is op haar toekomst voorbereid! Naast haar studie
volgde ze in de avonduren verschillende cursussen portret- en
modelboetseren, in de weekenden pakte ze de trein naar Amsterdam omdat ze zich ook had ingeschreven aan de schrijversvakschool ’t Colofon. In 1994 studeerde ze af als medisch technoloog in een kinderziekenhuis op Java en meldde zich vervolgens
onmiddellijk aan bij de kunstacademie in Den Haag.

KUNSTENAARS
IN DE BUURT

Omdat haar studiebeurs voor de dagschool al verbruikt was in
Twente, koos ze voor de avondschool. Helaas werd er ’s avonds
geen beeldhouwen onderwezen. Het werd tekenen/schilderen,
ook niet gek, de moeder van alle kunsten. Maar overdag was ze
toch vooral te vinden in de beeldhouwlokalen.

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

Op de gevel van het pand waar Mohana woont
en werkt staat een mooi gedicht, Lijn 9. Het is
tevens de naam van de studio waar zij beeldhouwt, illustreert en schrijft. Studio Lijn 9 dus.
Daar zijn we nu en daar vertelt Mohana over
wat haar drijft en inspireert.

advertentie

Eén daarvan is Bob van den Bos. Sinds 1996
woont hij in het Prinsenvinkenpark.
De voormalige D66 politicus – achtereenvolgens Eerste
Kamerlid, Tweede Kamerlid en Europarlementariër – is tegenwoordig met de door hem gestarte Stichting Politiek Theater
werkzaam op het snijvlak van politiek en cultuur .
Inmiddels heeft hij twee stukken geschreven en geproduceerd:
Slagschaduw van het Binnenhof dat in 2016 in Diligentia met professionele acteurs werd opgevoerd, en Het Hoge Woord waarvan
dit jaar in Branoul enkele voorstellingen werden gegeven. In
dat laatste stuk speelde van den Bos zelf de hoofdrol in de hoedanigheid van een dikwijls teleurgestelde God die zijn licht
laat schijnen over het wel en vooral het wee van onze aardbol.
“Ik heb als politicus vaak voor publiek moeten schrijven en
optreden, dat helpt bij mijn toneelwerk”, vertelt van den Bos.
“Politiek is deels ook toneel, maar er is een enorm verschil tussen
een politieke toespraak en een toneelrol. Voor een acteur in het
theater luistert ieder woord nauw, je kunt niets overslaan. Bij een
politieke toespraak heb je doorgaans meer vrijheid en ruimte om
te improviseren. Ook het schrijven van een toneelstuk is een vak
apart, daar heb ik een opleiding voor gevolgd.Het moet spreektaal lijken maar mag het niet zijn. Afdwalen en in herhalingen
vallen zijn taboe, het moeten korte, indringende zinnen zijn. En
tegelijkertijd moet er een zekere mate van onvoorspelbaarheid in
zitten, met onverwachte wendingen. Regisseur Sven Ruggeberg
heeft daar nog mooie ideeën voor aangeleverd”.
Van den Bos denkt na over een nieuw toneelstuk en over eventuele herhalingen van zijn eerdere stukken. Ondertussen is de
Stichting Politiek Theater ook actief in het organiseren van
debat- en muziekavonden over thema’s die raakvlakken hebben
met politiek, cultuur en maatschappelijke dilemma’s.
Zo vonden recent bijeenkomsten plaats over het Nederlandse
cultuurbeleid en over de invloed van het Engels op de Nederlandse taal. Dit najaar wordt een discussie georganiseerd over
“theater in de politiek”.
Als geboren en getogen Hagenaar voelt Bob zich thuis in onze
wijk. “Rustig, stijlvol, vlakbij het centrum en het strand, en een
mooi park om de hoek. Die combinatie vind je niet snel”.
ah

Merlijn Berkhout | 06-17492776
www.cirkelvanafscheid.nl
Uitvaartbegeleiding op maat
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Enquête
Groene Buurt
In oktober hield de werkgroep Groene
Buurt een enquête onder de wijkbewoners: wat doen zij al om hun huis
duurzamer te maken en wat zijn hun
plannen? We ontvingen 65 antwoorden,
niet helemaal genoeg om te kunnen
spreken van een representatieve steekproef onder de ca. 5000 huishoudens in
Archipel&Willemspark, maar toch zijn
de uitkomsten interessant genoeg om
te vermelden.

uitkomsten
Van de deelnemers woont 9% in een huurhuis, de rest woont in een koophuis, 60%
van die huizen staat in een rijtje, de rest is
appartement, op een enkel vrijstaand huis
na en bijna 80% woont in een vooroorlogs
huis, 9% is gebouwd tussen 1940 en 1960 en
de rest is nieuwer. Bijna 34% van de eigenaren heeft te maken met een Vereniging van
Eigenaren.
De mensen die de enquête hebben ingevuld
hebben al veel ondernomen om hun huis
te verduurzamen: 63% heeft dak en/of vloer
geïsoleerd, 77% heeft dubbelglas en 31%
zonnepanelen. Verder zijn er 2 zonneboilers, 7 warmtepompen en 1 douche met
warmteterugwinning geïnstalleerd. Bijna
een kwart van de inzenders is bereid om
hun oplossingen te laten zien aan buurtbewoners die nog aarzelen over hun keuzes.
Ook zijn er plannen om de komende 5 jaar
(extra) maatregelen te nemen: 23% wil
isoleren, 27% overweegt dubbelglas en 17%
zonnepanelen. Ook zouden er nog 3 zonneboilers en 7 warmtepompen bijkomen.
17% gaat led-lampen installeren en 14%
wil gaan koken zonder gas. Voor verdere
verduurzaming heeft 30% toestemming
van de huiseigenaar nodig, 50% wil dit met
eigen geld financieren, 28% wil dit (ook) via
een lening of subsidie doen. Eenderde van
de respondenten heeft meer informatie nodig, 26% wil graag kijken hoe oplossingen
werken in een vergelijkbare woning. Velen
hebben zich al een energiezuiniger gedrag
aangewend, zoals de thermostaat wat lager
(79%), wasdroger minder of niet gebruiken
(41%), korter douchen of minder vaak in
bad (54%), letten op het energielabel bij de
aanschaf van elektrische apparaten (79%).
Een kleine minderheid (42%) wist al dat de
gemeente voor iedere wijk een energieplan
wil opstellen.

EnergieCafé 15 oktober
Een succes!

Meldt u aan als u mee wilt doen elseponsen@gmail.com

Het Vreedehuis werd druk bezocht, halverwege
vorige maand. Ruim zestig buurtbewoners lieten
zich voorlichten op de informatiemarkt en bleven
geduldig twee uur op hun stoel zitten om te horen
wat de energietransitie voor het wonen in Archipel/Willemspark kan gaan betekenen. Gaan we
‘van het gas af ’ en zo ja, wat dan?
Marga Zuurbier van de werkgroep ‘Groene Buurt’
leidde de avond met vaste hand. Haar inleiding
maakte duidelijk dat onze buurten behoorlijk divers
zijn, qua woningeigendom en soorten huizen. Zo
blijkt dat in de Archipel maar 40% van de woningen
vooroorlogs is, slechts 55% koop, en meer dan 70%
appartement. En in die huizen wonen gemiddeld nog
geen 1,7 personen.
Eerste spreker, wethouder duurzaamheid Liesbeth
van Tongeren maakte duidelijk dat er per wijk een
alternatief plan gaat komen als vervanging voor
aardgas, maar dat het voorlopig onduidelijk is welke
delen van Den Haag via welke alternatieven bediend
kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld een warmtenet
of per buurt opgewekte schone warmte, individuele
all-electric oplossingen, waterstofgas: veel is nog
ongewis. De gemeente beschikt niet over het gezag
om mensen een bepaalde oplossing voor te schrijven.
Wel is er raad en daad en geld voor lokale initiatieven.
De eigenaren beslissen zelf ! Het is te hopen dat de
gemeente op niet te lange termijn met een warmtevisie komt, zodat per wijk de randvoorwaarden en
alternatieven duidelijk worden. Dat zal helpen om die
lokale initiatieven richting te geven.

Buitenlandse
buurtgenoten
Na de gemeente en de provincie zorgde buurtbewoner Petran van Heel voor een wereldwijde blik.
Hij deed dit als adviseur van abn-amro, die de
ontwikkeling naar duurzaamheid van de bouw- en
vastgoedsector in de gaten houdt en helpt bij de
verduurzaming. Goed om te horen dat ook vanuit de
financiële hoek de ambities voor verduurzaming van
huizen en bedrijfsgebouwen torenhoog zijn. De bank
wil toe naar een gemiddeld a-energielabel voor al zijn
hypotheekobjecten.
Tot slot werden de eerste uitkomsten van de energieenquête in onze wijk uit de doeken gedaan door
onze energiecoach Michiel Ottolander (in de kolom
hiernaast kunt u de uitkomsten lezen).
Liesbeth van Tongeren
wethouder duurzaamheid

De volgende spreker Kirsten Wilkeshuis is actief in
Duurzaam Den Haag, Provinciale Staten, Stedin en is
tevens wijkbewoner. In een bevlogen verhaal liet zij
zien hoe je als individu op grotere schaal dingen in
gang kunt zetten. Energietransitie is in de provinciale
politiek absoluut een van de belangrijkste onderwerpen. Vertaling in concrete acties is in de ervaring van
Kirsten nog lastig. Zij gaf aan dat Stedin de komende
jaren in onze wijk flink wat meters gasleidingen gaat
vervangen omdat ze verouderd zijn.

Bewoners Sophiahof
In de vorige wijkkrant schreven we over het
nieuwe aan Indië gewijde Sophiahof-museum
en over de architectuur van dit mooie pand aan
de Sophialaan no.10. In deze uitgave besteden we
nog aandacht aan enkele van de eerdere bewoners
die er zich sinds de bouw in 1859 vestigden.

Iedereen wil daarover graag verder worden
geïnformeerd. Als we in de wijk (wederom)
een collectieve inkoop van duurzame
maatregelen zouden opzetten, zou maar
liefst 90% in principe interesse hebben om
mee te doen. Tot slot de meningen over een
aantal stellingen, steeds het aantal respondenten dat het er (grotendeels) mee eens is:
Ik weet precies hoe ik mijn woning duurzamer kan maken.(44 van de 65)

Wilhelmina
Baud-Couperus

Kortom: we hebben veel wijkbewoners
die al het een en ander gedaan hebben aan
energiebesparing, en de maatregelen die
ze hebben genomen graag willen laten zien
aan buurtgenoten. Er leven nog veel ideeën
en goede voornemens om nog verder te
gaan met verduurzaming.

enquête
Mocht u naar aanleiding van deze
uitkomsten de enquête alsnog willen
invullen: dat kan! Ga naar de website
www.archipelwillemspark.nl/enqueteduurzaam-wonen-archipel-willemspark

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.

Mr. Oncko
W. Star Numan
Bronnen
• D. Hillenius, De bewoners
van de Sophiahof (1992)
•  De Volkskrant, 4 april 2018.

www.groenebuurt.net
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Na zijn troonsbestijging in 1840 kocht Koning Willem II de drassige weilanden tussen Mauritskade,
Nassaulaan, Zeestraat en Javastraat. Hij liet daar
een prachtig wandelpark aanleggen in romantische
Engelse landschapsstijl, met waterpartijen, beelden,
boomgroepen en veel rododendrons. Bij zijn dood in
1849 bleek de Koning flinke schulden na te laten. In
1855 nam de gemeente Den Haag het hele park voor
45.000 gulden over met het doel er een fraaie, deftige
woonwijk van te maken. Dat is goed gelukt.
Veel van de eerste bewoners waren terugkeerders uit
Indië die daar via tabaks- en suikerplantages of als
overheidsdienaar rijk waren geworden. Het grondstuk Sophialaan 10/12 werd in 1857 voor 6000 gulden
gekocht door Guillaume Baud, hoge ambtenaar in
Indie en korte tijd Minister van Koloniën. Hij liet er
twee villa’s onder één dak bouwen voor 40.000 gulden. Op nr. 10 woonde hij zelf met zijn gezin, op nr. 12
een familielid.
Een zeer gevarieerde ‘bezetting’
In 1879 werd nr. 10 voor fl. 60.000 gekocht door Oncko
Star Numan, een stijle, conservatieve Groningse advocaat die later griffier van de Eerste Kamer werd. In

Na deze verhalen konden de aanwezigen gelukkig de
benen strekken en zich met een drankje laten voorlichten door de Gemeente, door de energiecoaches
van de wijk, en door EnergyGuards die alle vormen
van verduurzaming voor eigenaren kan realiseren.
Ook was er een mooie uitstalling van hulpmiddelen
om op een makkelijke manier je huis energiezuiniger
te maken, van LED-lampen tot zandloper voor in de
douche. Deze uitstalling was van de Energiebank Den
Haag, die huurders helpt met energie besparen Zo
kon iedereen thuis meteen aan de slag!

Antoine Kealack
Kouala (41 jaar) woont sinds 2 jaar met

(Franse) echtgenote en drie kinderen (13, 11 en 7) in de
Bankastraat. Antoine is afkomstig uit Mbouda, een
dorpje in het westen van Kameroen. Na zijn studie
elektrotechniek in Duitsland werkte hij jarenlang in
München in de vliegtuig- en autoindustrie. Omdat
het leven daar uiteindelijk toch niet helemaal beviel
maakte het gezin de overstap naar Nederland waar
zijn vrouw bij het Europees Octrooibureau aan de
slag kon. Zolang de kinderen nog jong zijn is Antoine
‘huisman’, een baan die weliswaar geen salaris maar
wel heel veel voldoening biedt. Hoewel binnen het
gezin Frans wordt gesproken, heeft Antoine in korte
tijd Nederlands leren spreken.
Hoe ervaar je het leven in deze wijk ?
“We kozen voor de Archipel omdat het én een mooie
buurt is én de twee locaties van de Europese school

(Houtrust en Benoordenhout) makkelijk te befietsen
zijn. We zochten ook naar een wijk met een prettige
mix van Nederlanders en buitenlanders.”
“We zijn in het begin qua ‘inburgering’ erg geholpen
door Koos van de Exotenhof en Elmer van Soest van
Makelaardij van Eijk. Dat hielp bij het scheppen van
een thuisgevoel.”
“Ik heb meer contact met Nederlanders dan met buitenlanders. We zijn van plan om langere tijd in deze
buurt te blijven. Veel buitenlanders zijn hier relatief
kort en investeren dan weinig in de wijk. Het leggen
van contact met Nederlandse buurtbewoners is vrij
makkelijk, maar het aangaan van diepere, vriendschappelijke banden is ingewikkeld omdat de mensen
daarin terughoudend zijn.”
Wat zijn je favoriete plekken ?
“Voorop staan de Scheveningse Bosjes waar we de
hond op de hondenspeelplaats uitlaten. Ik kom daarnaast bijna dagelijks bij de Exotenhof en Albert Heijn. Voor koffie is het Vlaamsch Broodhuys mijn plek.
Buitenshuis eten in de buurt doen we meestal bij
Depot Potjok in de Bankastraat of Brasserie Huisman
in de Frederikstraat. We houden van het strand, maar
dan vooral het stillere deel van het Noorderstrand en
niet de toeristische, overbevolkte boulevard en Pier.
Het commerciele stadscentrum heeft op mij geen
bijzondere aantrekkingskracht. Ik ben wel een fan
van Jazz in de Gracht.”

Stadsvilla
Mozaic
In 2008 opende het kleinschalige Hotel Mozaic,
alias Stadsvilla Mozaic, zijn deuren aan de Laan
Copes van Cattenburch, op de hoek van de Bankastraat. Als opvolger van het doorgaans wat vermoeid ogende Hotel Cattenburch.
Weinigen weten dat hier ooit een afdeling van de
Binnenlandse Veiligheids Dienst was gehuisvest
voordat het in 1960 rimpelloos tot bejaardenhuis
werd omgevormd.Buiten is de oorspronkelijke staat
van het monumentale pand bewaard gebleven, binnen is er in de loop van vele decennia flink verbouwd.
Mozaic heeft de interne indeling en aankleding vooral
aangepast aan veiligheidseisen en esthetische wensen
van deze tijd, met zo veel als nog
mogelijk was behoud van het
Archipel-karakter.
Muurgedicht
Aan de zijwand in de Bankastraat
schittert een van de aantrekkelijkste, en ook een van de eerste
muurgedichten in de wijk : ‘This
is just to say’ van de Amerikaanse
dichter William Carlos Williams.

Wat kan er verbeterd worden aan de buurt ?
“Er is veel en ongeduldig verkeer in de Bankastraat.
Met de kinderen op de fiets oversteken is te gevaarlijk. Het zou goed zijn als daar iets aan gedaan kan
worden, bijvoorbeeld door extra oversteekplaatsen in
het smalle deel van de straat aan te leggen. Er zouden
ook meer fietsparkeerplekken bij de winkels kunnen
komen. Ik hoorde dat er in het verleden buurtfeesten
werden georganiseerd en het zou mooi zij als die weer
terugkwamen. Ik zou daar met alle plezier aan mee
willen werken.”
ah

Het hotel heeft 25 kamers, voorzien van muurbrede foto’s van
Haagse stadsgezichten. Er is geen
restaurant maar wel een samenwerking met restaurant Oker op
de Denneweg. Onze buurtwinkels
Gransjean en Exotenhof leveren
producten voor het ontbijt.
Misschien af en toe ook ‘plums’
uit William’s gedicht.
ah

advertentie

www.groenebuurt.net
energiecoach.michiel@archipelwillemspark.nl

1934 werd de villa gehuurd door het nieuw opgerichte
Haagsche Lyceum, een dure particuliere school voor
kinderen die het gewone onderwijs niet aankonden.
Dichter Hans Lodeizen was een van de leerlingen.
Laat in de Tweede Wereldoorlog vorderden de Duitse
bezetters het pand en na de bevrijding zaten de Binnenlandse Strijdkrachten er enige tijd. Maar het Haagsche Lyceum kwam terug en kocht het in 1947 voor fl
90.000. In 1972 moest de school echter sluiten omdat
zij niet aan de eisen van de onderwijswet voldeed.
Nadien werd het huis lange tijd als kantoorruimte
gebruikt. Onder meer door de Hartstichting (die het
in 1981 voor fl 1,8 miljoen kocht), en vanaf 1992 door
het onderzoeksbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (aankoopsom fl 2,8 miljoen).
In 2012 vestigde zich er het The Hague Institute for
Global Justice, een dramatisch mislukt prestigeproject, bedoeld om Den Haag via een “onderzoeksinstituut van wereldformaat” verder op te stuwen als
zelfbenoemde “international city of peace and justice”. Door financiele, personele en organisatorische
wanorde ging dit instituut in 2018 jammerlijk ten
onder. De Gemeente Den Haag en het Ministerie van
Economische Zaken hadden er inmiddels 20 miljoen
euro belastinggeld in gestoken.
Maar nu is er dan het Sophiamuseum met de Indische
geschiedenis als hoofdbestanddeel. Een nieuwe
bestemming op een passende locatie. Op nr. 12 hebben nog lange tijd familieleden van Guillaume Baud
gewoond. De huwelijksreceptie van zijn dochter
Elizabeth met Louis Couperus vond er plaats. In 1948
kocht de Amerikaanse regering het huis en ook nu
nog woont er een Amerikaanse diplomaat. Interessant detail: tijdens de oorlog was de Japanse vertegenwoordiging er gevestigd.
ah

I N S C H R I J V I N G G E S TA R T !

EXCEPTIONAL LIVING IN
THE HAGUE
Het Monument Plesmanduin aan de Plesmanweg 1-6, ooit het
hoofdkantoor van de KLM, is nu klaar voor een veelbelovende toekomst.
Comfortabel wonen, werken en ontspannen op een unieke plek, vlakbij
parken, duinen en strand. Met hartje Den Haag op fietsafstand. Altijd al
willen wonen in een Monument? Kies uit een ruim aanbod koopwoningen
met hoge plafonds en fraaie buitenruimtes.
Schrijf u nu in op uw droomwoning via www.plesmanduin.nl
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usanne Sluyterman van Loo

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

Uitvaartbegeleiding

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

vreemde vogels

Nassauplein 29
Voorheen —
Des Heren Nieuwe
Kerk zijnde Nova
Hierosolyma

 070 350 70 50  info@estata.nl

Thuiszorg die bij ú past
AANKOOP

|

VERKOOP
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AANHUUR
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VERHUUR
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BEHEER
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TAXATIES

|

D

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

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

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Steeds voor u op
zoek naar bijzondere
lekkernijen!

www.alexandriabv.nl

Bankastraat 12 • Den Haag
www.gransjean.nl

Adverteren?
secretariaat@
archipelwillemspark.nl

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

“Wat, Hiroshima?” zei een vriendin ongelovig, die de naam op de gevel wat slordig had gelezen.
Je liep het pand, dat er wat vergeten en stoffig uitzag,
makkelijk voorbij. Mij intrigeerde vooral het bord,
waarop stond dat het de kerk was van het Swedenborg
genootschap. Emanuel Swedenborg, een achttiende
eeuwse geleerde die in zijn tijd wel werd vergeleken
met Goethe en nu in de vergetelheid is geraakt. In
het boek ‘Geheim Den Haag’ over de behuizingen van
Vrijmetselaarsloges en andere esoterische gebouwen
kwam het pand niet voor. Ook hun vorige behuizing
van een meer opvallende architectuur aan de Laan
van Meerdervoort, ontbrak. Nummer 27, destijds het
onderkomen van de Oddfellows, was wel opgenomen.
De Swedenborgianen waren van de radar verdwenen.
Swedenborg was een Zweed
Een productieve geest: schrijver, uitvinder en ontwerper. Geboren in 1688 in Stockholm en gestorven
in 1772 in Londen. Een vaardig publicist, die veel van
zijn werk in de Nederlanden liet drukken en uitgeven en hier ook geregeld verbleef. Dat had te maken
met de vrijheid van godsdienst en drukpers hier. In
Zweden was dat in die tijd niet het geval, daar werd
gecensureerd. Hij richtte zich hoe langer hoe meer op
natuur- en geesteswetenschappen. Vandaar was het
maar een kleine stap naar de theologie.
Verder werd hij, zoals wel vaker voorkwam bij theologen, bezocht door engelen. En kreeg al spoedig
openbaringen. Daarna schreef hij een eigen versie
van de Bijbel en kwamen er volgelingen. Zijn leer verspreidde zich naar Engeland en de Verenigde Staten.
Hij stamde uit een zeer vermogende familie en had
enige tijd een hoge functie bij het Zweedse Mijnwezen. Het vermogen van zijn familie was eveneens aan
mijnbouw te danken. Hij was financieel onafhankelijk en dat is zeker een voordeel voor een ziener
en prediker. In het midden van de twintigste eeuw
liep de belangstelling voor religie terug. Ook voor de
heilsleer van Swedenborg.
Het genootschap werd opgeheven.
Het kerkgebouw, de bibliotheek en het vermogen van
het genootschap werden in een stichting ondergebracht. Die stichting zal er de komende 70 jaar het
beheer over voeren. Dat een kerk, bij het opheffen een
positief vermogen heeft is bijzonder. Daarmee kon de
stichting het pand laten restaureren. In de tuin werd
een bibliotheek gebouwd in de stijl van het huis, die
op afspraak te bezoeken is. Hierin zijn Swedenborg’s
eigen werk en de commentaren daarop ondergebracht. De kerkzaal, een suite op de begane grond, is
omgebouwd tot concertzaal.

in de archipel

De omfloerste lamp
van P.C. Boutens
Weet iemand waarom de dichter en classicus P.C. Boutens
(1870–1943) niet een standbeeld in onze wijk heeft gekregen? Hij
heeft er lang genoeg gewoond, van 1916 tot aan zijn overlijden, op
het adres Laan Copes van Cattenburch 49. Zijn kapitale herenhuis, dat hij met stoffering en al voor een vriendenprijs huurde
van zijn voormalig pupil en oogappel Anton baron van Herzeele,
stond op de plek waar zich nu op de Burgemeester Patijnlaan
de ingang van het politiebureau
bevindt. Een gedoemde plek kennelijk, want na de schandalige
afbraak van Boutens’ huis in 1980
dreigt nu voor het politiebureau
dezelfde slopersbal.
Bij leven was Boutens wereldberoemd in Den Haag, geprezen als
onovertroffen lyricus van schoonheid en verlangen, gevreesd om
zijn scherpe tong, legendarische
gierigheid en onbehouwen gedrag
in groter gezelschap. Zijn gedicht
Beatrijs (1908) wordt nog steeds op
scholen gelezen en Naenia (1903),
dat hij schreef na het plotselinge
overlijden van zijn leerling Willem van Tets, behoort tot de ontroerendste poëzie en zeldzaamste
bibliofiele uitgaven van de vorige
eeuw. Zijn gedichten golden in
zijn eigen tijd al als hoogst geleerd
en doorwrocht, critici zeiden
soms: ondoorgrondelijk.
Een invloedrijk man
Als voorzitter van diverse letterkundige verenigingen was Boutens een invloedrijk man. De
patriciërswoning aan de Laan Copes, met uitzicht op de Alexanderkazerne, straalde die invloed ook uit, met een stijlvolle
inrichting van antieke meubelen, Delfts blauwe borden en een
fraai gebeeldhouwde eikenhouten wenteltrap. De wanden van
zijn werkkamer werden gesierd door uitpuilende boekenkasten
en grafisch werk van Jan Toorop en Willem van Konijnenburg.
In die woning ontving hij ook de beginnend literator Theun de
Vries, die zich zijn bezoek later zo herinnerde: ‘P.C. Boutens stond

en oreerde. Hij had het grotendeels over P.C. Boutens.’ Iedere
donderdagavond nodigde Boutens een vijftal vrienden uit voor
een verfijnd diner naar receptuur van de dichter zelf. Hij stond te
boek als een culinaire fijnproever, maar buiten de deur wel als een
héle kritische. Kreeg hij ergens lauwe soep of droge kip voorgezet,
dan revancheerde hij zich door aan de dis eindeloze strofen uit
eigen werk op te dreunen. Boutens was, zoals hij zelf al zei, geen
beminnelijk mens.
De toeloop van bezoekers trok
ook de aandacht van de politie.
Boutens, die in zijn poëzie de
platoonse eros hooggestemd
bezong, woonde samen met zijn
grote liefde, Cornelis van Duyvenbode, tegenover de buitenwereld
wel aangeduid als ‘dienstknecht’
of ‘broer Cor’. Agenten hielden het
huis van Boutens in de gaten, hij
was volgens een geheim politierapport al eens gesignaleerd langs de
verdachte Scheveningseweg. Het
kostte hem in 1930 naar verluidt
een koninklijke onderscheiding.
Nog meer tegenwind ondervond
de dichter door zijn lidmaatschap
van de Kultuurkamer en zijn
dubbelzinnige houding tegenover
de bezetter. In 1943 overleed de
dichtervorst. Zijn lange begrafenisstoet, met omfloerst brandende
lampen, vertrok onder grote
publieke belangstelling vanaf
de Laan Copes van Cattenburch
naar begraafplaats Oud Eik en Duinen. Hij had zelf liever in zijn
geboorteplaats Middelburg gelegen.
Had Boutens het een beetje naar zijn zin in de Archipel?
Ik denk het wel, hij zou niet meer gaan verhuizen. Begin jaren
dertig dichtte hij: Mijn hart wou nergens tieren / En nergens vond
het vreê / Dan tusschen uw rivieren / Nabij uw groote zee. Zal hij ooit
nog bij ons op een sokkel worden gezet? Een muurgedicht is
toch wel het minste.
— José Buschman —
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Op 28 September vond de opening van dit gerestaureerde gemeentelijke monument plaats, nadat
het meer dan een jaar in de steigers had gestaan. Het
ziet er weer prachtig uit, zowel van binnen als van
buiten. Voor twee etages heeft de stichting nieuwe
bewoners gevonden, die er om niet gebruik van mogen maken. Dat zijn de medewerkers van het Prinses
Christina Concours. Naar verdere bestemming wordt
nog gezocht. De Geest mag dan uit het pand zijn
verdwenen, er zit nu Muziek in.
Bij de opening werd het boek ‘Nassauplein 29, een
Haags Huis en zijn bewoners’ van Ben Duinkerken
gepresenteerd. Meer dan alleen de geschiedenis van
het huis, is het een cultuurgeschiedenis van de wijk
in de negentiende en twintigste eeuw. Dit interessante en mooi uitgegeven boek, dat alle bezoekers van
de opening kregen aangeboden, is in kleine oplage
gedrukt. Het is te koop in onze buurtboekhandel De
Haagse Boekerij in de Frederikstraat.
jw

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

december 2019 archipel & willemspark 9

Architectuur in de Archipel & Willemspark

In het souterrain van die woningen bevinden zich
de bergingen met de voor die tijd kenmerkende
kolenhokken. Kolen scheppen in het souterrain voor
de centrale verwarmingskachel in de keuken herinner
ik mij nog levendig. Even later werd dat oliestook
waarvoor een oliepomp in de kleine keuken kwam.
De transitie van toen, gevolgd door de ontdekking
van het aardgas met weer een ombouw. Energietransitie is dus niet helemaal nieuw! Het geluid van de
piepende stalen deuren in het trappenhuis ligt mij bij
wijze van spreken nog in het gehoor.

Flats aan Riouwstraat
markeren de plek
waar de V2 neerkwam
Een Duitse V2 raket verwoestte op 25 januari 1945 om 8.17 uur
zes monumentale woningen aan de Riouwstraat. Bij dit
voorval vielen 10 doden en 41 gewonden. Bijna 75 jaar na van
het einde van WO II getuigen de wederopbouwflats die het
ontstane gat opvulden nog van deze gebeurtenis.
De terugspringende gevelwand van de noor-

delijke wand van de Riouwstraat maakte de aanleg
van gemeenschappelijke op het zuiden georiënteerde
tuinen aan de voorzijde mogelijk De naoorlogse trend
in de architectuur en stedenbouw was voor voldoende
lucht en licht te zorgen volgens uitgangspunten van
het Congrès Internationaux d’Architecture Moderne
(ciam). Het flatontwerp getuigt hiervan. Aan de
achterzijde kunnen de bewoners gebruik maken van
een gemeenschappelijke tuin. Het terugbouwen van
de verwoeste herenhuizen in de oorspronkelijke stijl
paste niet toenmalige tijdperk. De waardering voor
de 19e eeuwse architectuur was nog ver te zoeken.
Wederopbouwstijl
De stijl in sobere baksteenarchitectuur is kenmerkend voor de wederopbouwperiode. De flat is
horizontaal geleed met vierkante raampartijen. Alle
wederopbouw in de Riouwstraat/Borneostraat is

van de architecten B. van
Heijningen en B. Uyterlinde. De opdrachtgever is
onbekend. De architecten
van de flat, hebben de
horizontale lijnen doorbroken met verticale geornamenteerde raampartijen met ruitvormige en ronde
betonnen kozijnen in de trappenhuizen. De flat
maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht
van de Riouwstraat.
Als oud-bewoner van een vergelijkbare flat uit de
wederopbouwperiode in die andere stad waar de
oorlog zijn sporen achterliet, Arnhem, roept deze
woningbouw bij mij nostalgische herinneringen op
aanVilla
de naoorlogse
Sofiahof periode, ‘toen geluk nog heel gewoon was’. Gezien de andere oorlogen in de rest van
de wereld kunnen daar natuurlijk wel vraagtekens
worden geplaatst.

Waardering
De flat biedt ook in onze tijd waardering. Hoewel
duidelijk afwijkend qua stijl in het straatbeeld de
Riouwstraat met overwegend herenhuizen voldoen de
woningen ook in de huidige tijd. De keukens waren
klein en zijn veelal naar achteren uitgebreid. De benedenwoningen op het souterrain zijn ‘split level’ en er
is een trap binnen de woning die naar de tuin leidt.
De woningen hebben de sfeer van de jaren vijftig. De
plafondhoogte is prettig. Door de relatief hoge raampartijen valt veel licht naar binnen.
De flats aan de Riouwstraat vormen een
blijvende herinnering
aan dat dramatische
moment in de oorlog.
De daarop volgende wederopbouw drukte dus
ook zijn stempel op onze
overwegend negentiende
eeuwse buurt.

Bart Brouwer — bartelebrouwer@gmail.com

Het Schakelpunt
U bent van harte welkom!

Alle werkdagen koffie drinken tussen 10.00 – 12.oo uur
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. Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen om 09.00, 10.15 uur
(Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur (gezinsviering). Voor overige vieringen en activiteiten kunt u informatie vinden op www.rkdenhaag.nl

Ook met feestdagen schenken we koffie en serveren we wat lekkers: welkom bent
u tussen 10 en 12 uur op donderdag 5 december, op Tweede Kerstdag 26 december
en voor nieuwjaarswensen op 2 januari. We zien u graag tegemoet!

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 een wandeling met of zonder rolstoel kunt u ons bellen. Tevens voor begeleiding 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.

Feestelijke kerstbijeenkomst St. Jacobsstaf
Op zondag 22 december is er een Advent/Kerstbijeenkomst na de Hoogmis
van 10.15 uur. Hierbij wordt u een feestelijke warme lunch aangeboden in de
pastorie. Iedereen die belangstelling heeft kan meedoen. Ook hiervoor kunt
u thuis worden opgehaald om 09.45 uur en tegen 14.00 uur weer worden
thuisgebracht. Voor opgave Lore Olgers tel. 070 324 41 18 / 06 297 371 51.

Inzameling Voedselbank Haaglanden

advertenties

vrijdag 13 december — 12.oo uur

Feestelijke lunch ‘Rijker leven’
In de decembermaand gaan we gezellig samen eten met iedereen van Rijker Leven
die zin heeft. Er zal een feestelijke lunch zijn op vrijdag 13 december van 12.00 tot
14.00 uur, in het Schakelpunt.
We kunnen terugblikken op de dingen

Sportinstituut
Rudolf Peter’s

we afgelopen jaar met elkaar voor mooie dingen hebben ondernomen, zoals de lezingen met happy hour,
de koffieochtenden, de leesclub, tentoonstellingen,
verhalen tijdens verborgen Schatten, dans, samen
eten en nog meer… En we kunnen plannen maken
over dingen die we graag willen gaan doen in het
jaar dat komt. Samen met een paar andere mensen
uit de buurt. Of we gaan gewoon gezellig tafelen en
kletsen en vooral samen zijn onder het genot van een
lekker lunch. Ook deze keer wordt er door een aantal
mensen uit de wijk zelf gekookt. Wie het leuk vindt

15 Oktober

MEDICAL FITNESS 55+

Gezellig samen zijn tijdens de feestdagen

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf

Van vrijdag 29 november t/m dinsdag 17 december zullen er weer houdbare
voedingsmiddelen worden ingezameld achter in de kerk.

15 Oktober

TAEKWON-DO JEUGD 8 -18 JR

Kerstconcert 21 december
Op zaterdag 21 december om 16.00 uur is er een gevarieerd kerstprogramma
met koor en orgel. Algehele leiding Jos Laus. Toegang is vrij; er is een collecte
ter bestrijding van de kosten.

BEWEGINGSTHERAPIE - THERAPEUTISCH TAPEN MASSAGETHERAPIE

Pontificale Nachtmis 24 december

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

Op dinsdag 24 december om 24.00 uur pontificale Nachtmis. De kerk is open
vanaf 23.30 uur voor gezamenlijke kerstzang. Tijdens de nachtmis worden
de Jugendmesse van J. Haydn en verschillende Kerstmotetten ten gehore
gebracht door gemengd koor, orgel en orkest.

Heilige Missen 25 december

muziekles

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER
PATIJNLAAN
1900

om zich aan te sluiten bij de kookploeg, kan zich weer
melden bij Christien: jjcmodderman@gmail.com
Wees welkom en neem gerust iemand mee. We laten
de winterse kou buiten en warmen ons aan elkaar
gezelschap. Kosten: de ‘hoed’ staat er voor een vrijwillige eigen bijdrage.
Iedereen is welkom!
Aanmelden kan tot dinsdag 10 december bij
de contactpersoon Rijker Leven Anne Wiebaut.
annewibaut@gmail.com of 06 515 193 98

Voedselbankactie 2019
De Voedselbankactie heeft dit jaar weer aardig veel opgeleverd. Er werd ruimhartig gegeven, de vrijdag na de actie heeft de bus volle kratten opgehaald.
Niet alleen werd er ingezameld in het Klokhuis en Schakelpunt maar ook verschillende winkeliers in de Bankastraat hebben een bijdrage geleverd.
Hartelijk dank aan alle wijkbewoners en winkeliers, die hieraan meegewerkt
hebben. Tot volgend jaar!
Namens de vrijwilligers die voor de ontvangst zorgden — Anne Tieleman

Op Eerste Kerstdag zijn de H. Missen om 10.15 uur Hoogmis met de Jugendmesse van J. Haydn door gemengd koor en orgel en om 12.15 uur met Nederlandse zang.

Kerstviering voor kinderen 25 december
De kerstviering voor kinderen, “Kinderen bij de stal”, is op 25 december om
14.00 uur (maar kijkt u nog even op de website, het kan worden vervroegd)
kerstviering voor kinderen bij de levensgrote kerststal achter in de kerk.
Zeer toegankelijk ook voor de hele kleintjes.
Gediplomeerde en ervaren lerares heeft plaats voor leerlingen.
Dwarsfluit, blokfluit, piano. Alle leeftijden en niveaus zijn welkom.
Qualified and experienced teacher has space for a few new pupils.
Flute, recorder, piano. All levels and ages are welcome.

Angela Duncan
10 archipel & willemspark december 2019

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

06 536 722 57 — angeladuncan@hetnet.nl
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Van harte welkom!

zondag 12 januari
Nieuwjaarsreceptie
in ’t Klokhuis
Van 15.00 uur tot 17.30 uur, Celebesstraat 4.

organistatie
• Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
• Stichting Wijkbus Stap-In
• Vereniging ’t Klokhuis
• Stichting het Klokhuis
• Stichting ArchipelPoëZie

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
Gesloten rond de kerstdagen!
van 21 december t/m 5 januari 2020

uitnodiging

Kerstdiner
in het Klokhuis
donderdag 19 december
Op donderdag 19 december is er in het Klokhuis
een kerstdiner voor 55-plussers. Dit jaar is er
gekozen voor een uitgebreid buffet, met warme
en koude gerechten. De prijs van het kerstdiner
is € 14,50. U bent van harte welkom!
Aanmelden voor het kerstdiner
Wanneer u aan het kerstdiner wil deelnemen, dan
kunt u zich hiervoor aanmelden bij het Klokhuis,
Celebesstraat 4, 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 toegangskaarten 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

Vereniging Het Klokhuis
heeft een nieuwe voorzitter
Na bijna 15 jaar heeft de heer
Hooft-Graafland besloten om
zijn taak als voorzitter van de
Vereniging Het Klokhuis te
beëindigen.
Inmiddels na het aftreden van de
heer Hooft-Graafland waren er
twee vacatures in het bestuur. Er
waren een vijftal kandidaten voor
De nieuwe en scheidende voorzitter
de bestuursfuncties en de leden
van de vereniging konden hun voorkeur aangeven op de stembriefjes. Daarbij
zijn de dames Jeanette Ranke en Loulène Boersma gekozen voor de bestuursfunctie. Volgens de statuten moeten de bestuursleden de taken onderling
verdelen. Zij hebben zich even teruggetrokken en waren er snel uit. De nieuwe
voorzitter is geworden Loulène Boersma en wij wensen haar veel succes toe.

Gezellig pannenkoeken eten
Elke maandag tussen 12.00 en 13.00 uur (AL) Ouderwetse pannenkoeken
(naturel of met spek) worden gebakken op maandag tussen 12.00 en 13.00
uur. Reserveren is niet nodig en de kosten zijn ongeveer €1 per pannenkoek.
Kinderen, ouders en grootouders, maar ook alleenstaanden zijn welkom.

Bibliotheek in het Klokhuis
Elke vrijdag tussen 12.30 en 13.30 uur (AL) Iedereen kan lid worden van de
bibliotheek voor €5 per jaar, voor de mensen met een ooievaarspas is het zelfs
gratis. Er is een ruime en leuke collectie boeken aanwezig. Openingstijden:
elke vrijdagmorgen tussen 12.30 uur en 13.30 uur, op de 1e verdieping.

Koersbal Een gezellig balspel!
Elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur (55+) wordt niet alleen serieus maar
ook gezellig koersbal gespeeld op de groene mat in de benedenzaal van het
Klokhuis. De spelleider, de heer Piet Damen wil ook u graag ontmoeten.
Er is wekelijks een vaste groep spelers (dames en heren), maar er is altijd
plaats voor nieuwe deelnemers die eens willen komen kijken of meespelen.
Daarvoor kunt u zich aanmelden bij het Klokhuis, telefoon 070 350 35 11.

Tafeltennis Kom eens kijken
Elke maandag van 13.30 tot 15.00 uur (AL) bent u welkom bij het tafeltennis.

Yoga voor ouderen op de stoel
12.45 uur — op afspraak

Spreekuur
Ouderenwerk Zebra
11.00 tot 12.00 uur
— op afspraak

Pannenkoeken lunch

12.00 tot 13.00 uur Reserveren niet nodig

Tafeltennis

13.30 tot 15.00 uur

dinsdag
Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
09.00 uur

Trombosedienst +
Bronovo prikpost
10.00 tot 11.00 uur

Juridisch spreekuur

19.00 uur
Laatste dinsdag van de maand
— 0p afspraak

Bouwkundig spreekuur
19.00 uur
3e dinsdag v.d. maand
— 0p afspraak

woensdag
Yoga

09.00 uur Engelstalig

Peuterbudo

10.00 uur
informatie bij ’t Klokhuis

Indische Koempoelan

2e woensdag van de maand
13.00 tot 16.00 uur
Kaarten bij de administratie, €3,50

Oogvereniging

1e woensdag van de maand
13.00 tot 16.00 uur
Aanmelden bij de zaal

Sodurado

16.15 uur 5–15 jaar

Alexander Techniek
— 0p afspraak

donderdag
Spreekuur computers
in de ochtend
aanmelden bij kantoor

Alexander Techniek
— 0p afspraak

Expo — tot 19 januari 2020

vrijdag
Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
09.00 uur

De heer Wijnand Punt | bestuurslid
wpunt40@live.nl

Koersbal 50+

10.00 uur
Aanmelden aan de zaal

Ouderenconsulent Matthias Wenzel,
spreekuur maandag tussen 11 – 12 uur
op afspraak via ’t Klokhuis, t. 350 35 11

Bibliotheek

op de 1e verdieping
12.30 tot 13.30 uur

Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 – 10 uur, t 352 04 16

zaterdag
Sodurado

Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinator: Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis–Harten, t 350 34 94

13.30 uur 5–10 jaar

Rob Douw exposeert tot 19 januari 2020 in Het Klokhuis.
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.

Gym voor ouderen 55+

09.30 uur Er zijn 3 lessen, mbvo.

Alweer voor de derde keer. Hij is in deze wijk niet onbekend van zijn portretten en architectuur schilderijen, maar laat nu iets anders zien. Het zijn in
olieverf ‘kaarten’ van imaginaire landschappen (hoe zou het op een andere
wereld zijn?) en in gemengde technieken meer surrealistische ‘nocturnes’,
die hij zo noemt door de nachtelijke droomsfeer die er meestal omheen hangt.
Alle werken zijn te koop.

12 archipel & willemspark december 2019

zondag
Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

telefoon 070 350 35 11

