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nieuws… mensen… samenleving…

To our
non-Dutch
speaking
neighbours
Our Archipel & Willemspark neighborhood
has almost 8000 inhabitants of which 3000
are non-Dutch. Many of you understandably
have difficulty reading this Dutch-language
bi-monthly district paper.

feb/mrt 2021
Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

www.archipelwillemspark.nl

Containertuintjes
of vuilnisbelten

p.5 Gert Dumbar

Het loopt vaak mis met het domweg dumpen van vuilnis naast de vuilcontainers (ORAC’s) op het Nassauplein en enkele andere containerplekken in
de buurt. Glas, plastic, papier, electrische apparaten maar ook steeds vaker
grote kartonnen verpakkingen van online bestellingen. In de verwachting
dat de Gemeente dat wel opruimt.

To serve you better we will publish short summaries
or short articles in English so that you will be more
informed about what is going in this – your – neighbourhood. We hope that it will make you feel even
more at home in Archipel & Willemspark and perhaps encourage you to become an active member of
our community.

p.7 Community Website

Highlights of the neighbourhood association
meeting of November 24, 2020
Schedule of meetings in 2021: 16 February, 18 May,
13 July (fallback date), 14 September, 23 November. All meetings are on Tuesdays at 8 pm at the
Klokhuis Centre, Celebesstraat 4.
The office building at the corner of PatijnlaanAlexanderveld will possibly be transformed into
apartments. The developer wishes to add three
extra floors and balconies. Local residents have
raised objections. The neighbourhood association
will try to mediate.
A developer plans to transform the old carriage
house at Burgemeester Marijnenlaan 123-125 into
12 short-stay apartments. Local residents object,
because of the risk of compromising the historical
character of the building and of additional parking
pressure.
Upon request of residents some of the orac’s
(underground waste containers) will be transformed into containers specifically for plastic
waste. The neighborhood association can provide
information about conditions and how to apply
for such transformation.
The neighborhood association is planning an
information meeting on the future of the nearby
Bronovo hospital, scheduled to close in 2024.
The median strip on the Patijnlaan is increasingly
being used for parking cars. This is contrary to
plans to “green” the strip. The neighborhood
association will discuss this with city authorities.
Local resident Maud Sigmund received the honorary neighbourhood medal for her many years of
work for the district website and newsletter.
Corona has limited our community police
officer’s visibility, but both can be reached online
(marjoleine.den.hartigh@politie.nl or
rutger.brinkmann@politie.nl). The Hague police
can be reached by telephone at 0900 88 44 or in
case of emergencies at 112.
The vegetable stand on Bankastraat has plans to
expand. Sidewalk congestion, safety at the atm
machine and other concerns have been raised.
For questions or comments
secretariaat@archipelwillemspark.nl

Meestal gebeurt dat illegale dumpen op uren van de dag dat er niemand
is en niemand het ziet. Maar als zich eenmaal troep opstapelt deinzen bewoners
er niet voor terug om ook overdag daar hun vuilnis aan toe te voegen.

p.9 Joodse begraafplaats

Hoogste tijd om groencontainers die links en rechts in
het land in opkomst zijn ook op het Nassauplein en
misschien op andere plekken in de wijk aan
te leggen. Die blijken goed te helpen om het
illegaal bijplaatsen van vuilnis tegen te gaan.
Informatie is te vinden op www.citygard.nl.
Zoiets kan op initiatief van een paar wijkbewoners
of de wijkorganisatie aangepakt worden. Initiatiefnemers zijn verantwoordelijk
voor het onderhoud. Als u interesse heeft kunt u zich via secretariaat@archipel
willemspark.nl bij de redactie opgeven en gaan we kijken of en hoe we dit kunnen organiseren.

Some highlights
of this newspaper
Unfortunately we don’t have the space to
translate every article into English. What
we can do is to mention the content of
some of the contributions. When something piques your interest perhaps this
will provide an incentive to try to read the
entire item and learn some Dutch.

Wethouder Bredemeijer is op verzoek van de Gemeenteraad van plan om op
diverse orac-locaties camera’s te plaatsen om zo onverschillige daders te betrappen, op te sporen en te beboeten. Ook dat zou een bijdrage kunnen leveren
aan het schoonhouden van de orac-locatie op het Nassauplein en elders. De
gemeente zou ook kunnen besluiten om aparte karton-containers toe te voegen.
Kortom, genoeg mogelijkheden om deze grote bron van ergernis weg te nemen
of op zijn minst te verkleinen.
Voor daders die deze wijkkrant lezen: éénmaal per maand haalt de gemeente gebundeld karton/papier thuis op: zie pagina 2 onderaan. En als dat niet
lukt: karton en ander groot vuil kan, als u een afvalpas heeft, afgeleverd worden
bij afvalbrengstations in de Binkhorst (Plutostraat 1) en het Centrum (Uitenhagestraat 4), een klein ritje met de suv. En u kunt ook nog met de gemeente online
een aparte afspraak maken om grofvuil thuis op te halen.
Zo ingewikkeld is dat allemaal niet. Het vergt alleen een beetje gemeenschapszin
en sociaal verantwoordelijkheidsgevoel.
ah

instagram joslamcomics

p1 An article about a project to create little
gardens around waste containers in order
to limit the amount of waste often illegally
dumped at container sites.
p5 An interview with local resident Gert
Dumbar who designed well-known styles
and signs for, among others, Dutch Railways
and the Dutch Police.
p5 An article about resident couple Luyt
and Diek de Brauw who gave up their careers
as judge and lawyer to become artists.
p7 An interview with American-Italian
neighborhood expat Patricia Calabro on
her relationship with the neighbourhood.
p9 A call for volunteers to help on March 12
maintain the green at the Jewish Cemetery.
p12 An article on city plans to promote
bicycle riding in The Hague and limit the
disproportional space that cars occupy.

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 24.11.2020

Geplukt
uit het
verslag

Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Ereprijs Bewonersorganisatie

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

wijkkrant
Sluiting kopij: 29 maart 2021
Sluiting advertenties: 1 april 2021
Uitkomen wijkkrant: 22 april 2021
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 070 350 35 11
secretariaat@archipelwillemspark.nl

De voorzitter kondigde aan dat het bestuur met veel genoegen Maud Siegmund de Ereprijs van de Bewonersorganisatie
toekende voor al het werk dat zij jarenlang deed voor de
website en de nieuwsbrief. Vooral haar inzet voor de vernieuwing van
de website was uitzonderlijk. De wijk is haar veel dank verschuldigd.

redactie
Arjan Hamburger, Kiddy Kohnstamm,
Frederique Nijhuis, Else Ponsen,
Engelien Scholtes, Jan Wychers

In 2021 wordt het Wijkberaad gehouden op: 16 februari, 18 mei, 13 juli (reserve),
14 september en 23 november. De vergaderingen vinden opnieuw allemaal plaats
op dinsdag en beginnen zoals altijd om 20.00 uur.

voorzitter
Jaap Jan Brouwer
jaapjan@archipelwillemspark.nl
secretaris
Wouter Buwalda
wouter@archipelwillemspark.nl
penningmeester
Ruud Klein
t. 070 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden
Derk Hazekamp
derk@archipelwillemspark.nl
Niels van den Berg
niels@archipelwillemspark.nl
Agnès Philipse
agnes@archipelwillemspark.nl
contact zorg en welzijn
ruud@archipelwillemspark.nl
contact duurzaamheid
duurzaam@archipelwillemspark.nl
contact ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl
contact verkeer
verkeer@archipelwillemspark.nl
contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl
contact cultuur
cultuur@archipelwillemspark.nl

Algemene adressen

aan deze uitgave werkten mee
Bart Brouwer, José Buschman,
Wouter Buwalda, Christine Modderman
correcties
Eva Drijver
strip voorzijde
Jos Lammers, joslamcomics.nl

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

Florence Thuiszorg
verzorging en verpleging
maandag t/m vrijdag tussen 12.00–14.00 uur
t. 070 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)
Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers
t. 070 754 13 30, info@terminalezorg.nl
Staedion
Postbus 40406, 2506 lk Den Haag
info@staedion.nl, t. 070 42 30 00
Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

The Anglican Church of St. John + St. Philip
Ary vd Spuyweg 1a, www.stjohn-stphilip.org
t. 070 355 53 59
Clubhuis en Speelpark De Cantaloup
Zoekt u oefen-, vergader- of hobbyruimte
in de buurt voor door de week overdag of
’s avonds? Clubhuis Cantaloup is te huur!
clubhuis.cantaloup@gmail.com
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag
Politie Haaglanden
T. 0900 88 44
T. 112 b
 ij spoed & verdachte omstandigheden!
wijkagenten A&W
marjolijne.den.hartigh@politie.nl
rutger.brinkmann@politie.nl
Dierenambulance t. 070 328 28 28
Klachten Stadsbeheer t. 14 070

Oppas gezocht …
Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.
Marion Lohle
Joris vd Putten
Sophie Vlaar

t. 06 254 953 12
t. 06 242 318 01
t. 070 362 82 70

Papierophalen aan huis 2021

donderdag 25 feb, 25 mrt, 22 apr, 20 mei,
17 jun, 15 jul, 12 aug, 9 sep, 7 okt, 4 nov,
2 dec, 23 dec
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een bijdrage te leveren aan de Voedselbank. Dit jaar
was het alleen uitvoerbaar d.m.v. het overmaken van
geld.De winkeliers waren zo vriendelijk om hier ook
reclame voor te maken en een plekje inruimden op
hun toonbank voor de flyers met info.

Vacatures
Bewonersorganisatie

Verheugend was het om te merken dat ook winkeliers
zelf een initiatief namen om de actie te ondersteunen.
Voorbeeld hiervan is de actie van de boekwinkel in de
Frederikstraat die gratis boeken beschikbaar stelde en
daarvoor een vrijwillige bijdrage vroegen voor de VB.

In korte tijd werd er heel wat geld opgehaald. Een
delicatessenwinkel doneerde geld voor ieder verkocht
blik met snert!! Er zijn ook winkeliers die in stilte zo
mogelijk de Voedselbank steunen. De Archipelschool
nam zelf initiatief om in de buitenlucht producten
te verzamelen. Zie hiernaast. Al met al positief om
op terug te kijken.

Burgemeester Marijnenlaan 123–125
Een ontwikkelaar wil het oude koetshuis aan de burgemeester Marijnenlaan, dat
vroeger bij het stadhuis hoorde, verbouwen van kantoorruimte tot 12 kleine shortstay appartementen. Omwonenden hebben bezwaar ingediend (12 stuks). Ondanks
een gemeentelijk verbod op splitsing en verkamering is er nu blijkbaar toch weer
een uitweg gevonden om kleine units te realiseren. Omwonenden maken bezwaar
vanwege de extra parkeerdruk, overlast door het ontbreken van buitenruimte en
aantasting van het historische karakter.

De Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark
behartigt de belangen van de circa 8.000 bewoners van onze wijken. In goed overleg met
gemeente en politiek helpen wij het beleid vorm
te geven inzake verkeer, zorg, duurzaamheid,
ruimtelijke ordening en openbare ruimte. Het bestuur opereert collegiaal en heeft een secretariaat.
Gezocht wordt naar vrijwilligers ter versterking
van verschillende werkgroepen.
Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Deze werkgroep houdt nauwlettend alle bouwprojecten in onze wijk in de gaten en treedt op bij dreigende
aantasting van het karakter van de wijk. Gezocht
wordt naar een secretaris (bijvoorbeeld een architect,
aannemer of ontwikkelaar) voor de werkgroep die
onder meer aanvragen monitort en filtert.

Vlak voor de kerstperiode heeft de Archipelschool 35 kratten vol met producten
ingezameld voor de Voedselbank Haaglanden. Omdat de inzamelactie dit keer
niet zoals ieder jaar in het Klokhuis kon doorgaan, hebben een aantal ouders het
initiatief genomen om via de school spullen in te zamelen. Dit bleek een geweldig
succes. Er is veel meer opgehaald dan verwacht en na de eerste dag moesten extra
kratten worden opgehaald. Vanwege de coronamaatregelen waren buiten op het
schoolplein tafels ingericht zodat de kinderen de meegenomen spullen veilig
konden inleveren. Zowel leerkrachten, ouders en leerlingen vonden het erg leuk
om op deze manier een bijdrage te leveren het doel van de Voedselbank.

Werkgroep Zorg en Welzijn
De werkgroep Zorg en Welzijn heeft bij het Bronovo een verzoek neergelegd om
actuele informatie over de stand van zaken. Gedacht wordt aan het organiseren
van een informatie-bijeenkomst voor de wijk over alle varianten en bijbehorende
besluitvorming.

Werkgroep Verkeer
Er is veel ongenoegen over het parkeren op de middenberm van de burgemeester
Patijnlaan. Het wordt gezien als aantasting van de leefbaarheid, het stadsbeeld en
de veiligheid. De Bewonersorganisatie gaat hierover in gesprek met de gemeente.
Het betaald parkeren op de middenberm is immers zonder overleg met de wijk
ingevoerd, terwijl er eerder sprake was van het willen vergroenen van de middenstrook. In hetzelfde overleg zullen ook andere problemen worden aangekaart. Actueel is bijvoorbeeld de verhuur van parkeerplaatsen (inpandig en buiten) op eigen
terrein (poet) aan mensen van buiten de wijk. Deze eigenaren vragen (en krijgen)
ook bij verhuur een parkeervergunning waardoor de parkeerdruk verder toeneemt.

Vanwege de Corona werkt ook de politie vaker vanuit huis. Ondanks het thuiswerken blijft de politie net zo goed bereikbaar. De afgelopen periode was er veel
aandacht voor het thema spookbewoning. Op gezette tijden kijkt de politie of er
mensen die er niet staan ingeschreven, een woning bewonen.
Wouter Buwalda
Het volledige verslag vindt u op de website

www.archipelwillemspark.nl

Werkgroep Zorg en Welzijn
De werkgroep Zorg en Welzijn richt zich op actuele thema’s als de toekomst van het Bronovo, het
vermijden van vereenzaming door wijkactiviteiten
en projecten ter ondersteuning van senioren (project
Rijker Leven).

Lockdown

Kascommissie
Voor de jaarlijkse controle van de boeken en de
jaarrekening van de bewonersorganisatie zoeken
we 2 nieuwe leden van de kascommissie. In aanmerking komen wijkbewoners met belangstelling voor
financiële zaken. De te verwachten tijdbesteding is
eenmalig 2 uur in de maand maart.

In de vorige editie van de wijkkrant schreef
ik over Lockdown nr.2. Met de verzuchting dat we
hopelijk niet op enig moment, na een kortstondige
verbetering van coronacijfers, alsnog in Lockdown
nr.3 verzeild raken. Dat laatste is niet gebeurd.
Lockdown nr.2 kreeg nu het etiket volledig in plaats
van gedeeltelijk. Alleen essentiële winkels bleven
open.

Orac’s
Op aangeven van bewoners wordt een aantal Orac’s omgebouwd naar plastic containers. Die ombouw kan alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo
kan niet worden omgebouwd als de Orac’s voor restafval snel vol zitten. Voor meer
informatie kan men zich tot de Bewonersorganisatie wenden.
Groentestal
De groentestal op de stoep van de Bankastraat wil uitbreiden (richting slagerij
Matla) van 10 naar 18 vierkante meter. Er kleven hier bezwaren aan. De stoep is
immers al nauw, ook vanwege de tegenover gelegen pinautomaat. Het wordt dan
nog moeilijker om veilig en privé te pinnen. Ook rijzen er vragen over de gevolgen
voor het zebrapad. Is oversteken nog wel veilig? Daarnaast is de erg rudimentaire
kiosk ontsierend. Een mooier vormgegeven kiosk (vgl. Fahrenheitstraat) zou een
verrijking voor de buurt kunnen zijn.

Werkgroep Verkeer
De werkgroep Verkeer richt zich op de thema’s fietsbeleid, (auto)mobiliteit, parkeerbeleid en openbaar
vervoer in onze wijk. Actueel zijn onder andere het
gebrek aan (fiets)parkeerplekken, snelheidsovertredingen, wild parkeren, fijnstof en de verhuur van
eigen parkeerplekken.

Namens de Voedselbank Haaglanden, hartelijk dank voor een ieder die zich ingezet heeft! —Anne Tieleman

Werkgroep Openbare Ruimte

Politie

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.

Impressie
van de plannen
Patijnlaan—
Alexanderveld

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

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

In november j.l. heeft de wijk zich ingezet om

Archipelschool voor Voedselbank

nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl

Dierenambulance
bel 070 328 28 28

Voedselbankactie 2020

Kantoorgebouw Alexanderveld–Patijnlaan
In het kantoorgebouw hoek burgemeester Patijnlaan – Alexanderveld (onderdeel
plan Bofill) wil een projectontwikkelaar woningen realiseren. Hiertoe heeft deze
vergunning aangevraagd voor drie extra woonlagen en externe balkons. De omwonenden vinden dit een aantasting van het karakter van het plan Bofill en hun
woongenot. De Bewonersorganisatie speelt hierbij een bemiddelende rol.

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

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

Gymnastiek op de stoel (onder voorbehoud)
dinsdag 11.00–12.00 uur
Aanmelden ter plekke

Werkgroep Ruimtelijke ordening

vormgeving
Wilmar Grossouw, deontwerpvloot.nl

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
Voor informatie zie pagina 16.

Koffiedrinken 55+
Onder voorbehoud en met aangepaste tijden.
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur
dinsdag 10.30 tot 11.00 uur

Wijkberaad in 2021

Buurt in beweging

Kerstactie De Tapperij
Yves van Westrenen, eigenaar van Restaurant de Tapperij in de Atjehstraat,
kwam met het mooie idee om maaltijden te verzorgen voor en te bezorgen bij
buurtbewoners die in de dagen van Kerst extra aandacht konden gebruiken.
Een aantal klanten van de Tapperij hielp mee door aan hun take-out bestellingen
een bedrag van €5 toe te voegen om deze actie mogelijk te maken. Zo kregen
8 wijkbewoners een lekkere maaltijd thuisbezorgd.
“Het was een bescheiden manier om wat kwetsbaarder buurtbewoners te laten
weten dat ze er niet alleen voor staan, zeker in deze periode van corona en sociale
afstand ”, zegt Yves, “en ik vond het fijn en zinvol om daar als ondernemer en als
wijkbewoner, samen met mijn team, aan te kunnen bijdragen. We blijven hier ook
na de Kerst voorlopig mee doorgaan. Wijkbewoners kunnen bij ons suggesties
kwijt voor mensen die deze vorm van aandacht nodig hebben én waarderen”.
Een bijzonder buurt-initiatief.

Voor de meeste functies is de werkbelasting enige
uren per week. Uw reactie, graag met cv, kunt u
richten aan: secretariaat@archipelwillemspark.nl.
Alle sollicitaties worden strikt vertrouwelijk behandeld. Heeft u vragen over de vacatures, stuur dan een
e-mail en wij bellen u graag terug.

Ik vermoedde dat vooral boekwinkels daarvan het
slachtoffer zouden worden – lezen wordt in Nederland immers niet meer als essentieel gezien. Maar
uiteindelijk moest ook de Action er aan geloven.
Op een regenachtige zondagmiddagse coronawandeling tijdens Lockdown 2 deel 2 moest ik bij het
oversteken van de Teldersweg wachten terwijl een
onafgebroken stroom auto’s van beide kanten voorbij
kwam. Waar gaan die in hemelsnaam allemaal heen,
vroeg ik me af. De IKEA, de Gamma, de Action, de
Megastores, de Tuincentra: allemaal dicht. Er zijn
geen festivals. Strand met dit weer is niet erg aantrekkelijk. Er zijn officieel geen familiefeestjes. Ik kwam
er niet uit.

Bankaplein tot Lombokstraat — begin maart tot eind maart
Lombokstraat tot Batjanstraa — eind maart tot eind april
Kruising Batjanstraat — eind april/begin mei
Batjanstraat – Riouwstraat 200 — begin mei tot begin juni
Riouwstraat 200 –Koninginnegracht — half juni tot half juli

Een gelukkig
nieuwjaar
De eerste zaterdag van het nieuwe jaar, zon in
de middag. In de hal voor kranten en bloemen van
onze buurtsuper is het levendig. Een uitbundige
dame wenst iemand dansend een gelukkig nieuwjaar.
Een corona-aanpasssing?
De man achter de informatiebalie kijkt haar ontevreden aan. Ze trekt zich er niets van aan en zegt, terwijl
ze al dansend naar hem wijst: “Dit is de naarste manager die we hier tot nu toe gehad hebben”. Kennelijk is
er iets voorgevallen tussen hen.

Herbestrating Riouwstraat
De herbestrating van de Riouwstraat tussen Bankaplein en Koninginnegracht is met enkele weken uitgesteld omdat netbeheerder Stedin eerst
gasleidingen in de wijk vervangt. De herbestrating van de Riouwstraat is
nu gepland van begin maart tot medio juli. Het globale werkschema is:

www.archipelwillemspark.nl

Het enige wat ik, dromend van een ondertunnelde
Teldersweg, kon bedenken was dat men op weg was
naar of terugkwam van een demonstratie van Willem Engel op het Malieveld. Of misschien naar de
teststraat als zondags uitje. Of ze reden gewoon een
rondje in de regen. Je moet toch wat, wachtend op het
vaccin of op Lockdown nr.3.
ah

Hij zegt tegen een personeelslid “Hou jij de kassa in
de gaten” en stuift kwaad achter de balie vandaan.
De danseuse danst lachend naar buiten, met de man
woedend achter zich aan, roepend dat ie er helemaal
klaar mee is. Voor hem was het nieuwe jaar niet erg
gelukkig begonnen.
Maar hij had haar misschien ten dans kunnen vragen.
Om dan dansend het nieuwe jaar te zijn ingegaan.
Gemiste kans….
jw
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U kent deze buurtgenoot beter dan
u denkt. Misschien niet van gezicht
en waarschijnlijk ook niet van naam.
Maar de sporen die hij achterliet kent
u ongetwijfeld wél. Bijvoorbeeld het
logo van de NS. Twee parallelle lijnen
met een knik erin als bij een rangeerterrein, aan beide kanten eindigend
in een pijl wijzend naar een imaginair
reisdoel. Dat logo is ons zó vertrouwd
dat we het onmiddellijk associëren
met de Nederlandse Spoorwegen.

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

Marceline Strumphler
NVM register
makelaar taxateur

Een thuis
vind je samen
met Estata.

Evita abonnement
afsluiten?
Laat ons u informeren!
Ook voor de
dagbesteding bent u
van harte welkom
in Evita Lokaal

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

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

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

 070 350 70 50  info@estata.nl
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Gert Dumbar
en de kunst
van helder
beeldend
ontwerpen

Bankastraat 12 • Den Haag
www.gransjean.nl

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

In 1977, na een tijd kantoor gehouden te hebben op
zolder aan de pingpongtafel en in een pand aan de
Kanaalweg, betrekt Dumbar een pand op het Bankaplein. Met Studio Dumbar zit hij daar 20 jaar en ontwikkelt de ene huisstijl na de andere. Hij krijgt zó’n
naam dat ze hem van Ulaanbaatar tot diep in Mexico
vragen om workshops ‘Dutch Design’ te geven.

de Nederlandse Spoorwegen inmiddels 53 jaar geleden. Een jong broekie van net 27 jaar. Nou Dumbar!
Laat maar eens wat zien, zeiden ze. We willen een
bedrijfsbeeld dat eigentijds, mannelijk, niet ambtelijk, accuraat en dynamisch is. Waarop hij voorstelde
om alle treinen geel te spuiten met een donkerblauwe
‘striping‘ op de zijkanten. Je kunt je nu nog steeds
voostellen hoe revolutionair dat was.

de politie. Het woord ‘politie’ met verankerd in de O,
het wetboek en daarboven een vlam als symbool van
waakzaamheid. En de striping op de auto? Die hoort
ook bij de huisstijl. In uw achteruitkijkspiegeltje
maar al te goed herkenbaar!

Op de NS als opdrachtgever volgen meer opdrachten
van overheidsinstellingen, instellingen die veelal
nog wapenschilden voeren met klauwende adelaars
en brullende leeuwen. Dumbar brengt ze op andere
gedachten. Een vriendelijker alomvattend beeld
zoekt hij, waarmee de identiteit van de opdrachtgever
duidelijk wordt. Zoals de huisstijl en het logo voor

Dumbar wordt geboren in 1940 in Bandung op Java.
In 1950 verhuist hij naar Nederland. Na opgeleid te
zijn als grafisch ontwerper aan de Kunstacademie in
Den Haag en in London, koopt hij in 1970 een huis in
de Riouwstraat. Zijn vrouw en hij kiezen de Archipel
omdat ze het een spannende en gevarieerde buurt
vinden. In die tijd wonen er nogal wat artistiekelingen

Op de Open Atelierdagen liep ik in de Mallemolen Luyt en
Diek de Brauw tegen het lijf. Luyt en Diek, een kunstenaarsechtpaar, kennen elkaar al sinds hun studie rechten in
Utrecht en werkten aanvankelijk als advocaat en rechter.
In 2004 besloten zij daar, na intensieve, volle jaren, mee te
stoppen. Zij wilden zich volledig gaan richten op hun levenslange gedeelde passie: de kunst. Voor Diek betekende dat
het schilderen van portretten en stillevens en Luyt legde
zich toe op het maken van keramiek.

Na de studie hebben we, twee en half jaar Voor de
Stichting Nederlands Vrijwilligerswerk in Ivoorkunst
gewerkt. Dat was een geweldige ervaring. We hebben
daar op veel verschillende terreinen ervaringen opgedaan. Ons wereldbeeld heeft zich daardoor verdiept.
Na die jaren ben ik gaan werken als advocaat maar ik
ben altijd blijven schilderen en tekenen en heb regelmatig opleidingen gedaan.

Diek: ‘Ik heb mijn hele leven getekend en geschilderd. Al op het Haganum maakte
ik affiches voor komende evenementen. Voor het eindexamen heb ik nog even
getwijfeld of ik voor de Koninklijke Academie zou kiezen, maar uiteindelijk is het,
ook vanuit de familietraditie, rechten in Utrecht geworden. Ik ontmoette Luyt op
een studentenfeest en we zijn vanaf die tijd eigenlijk, op een korte breuk na, altijd
samen gebleven.

en excentrieke mensen zoals die ene vrouw die
op haar witte schimmel boodschappen doet in de
Dennenweg of die andere vrouw, secretaresse van
een politieke splinterpartij, zo klein van stuk dat ze
op een kinderfietsje rijdt met een oranje fietsvlag.
Zijn schoonmoeder schrikt als ze te horen krijgt dat
Dumbar dáár wil gaan wonen. Die buurt? Dat is een
achterbuurt aan het worden! Dat zegt ze niet meer
als in de 80-er jaren de huizenprijzen sneller stijgen
dan in de Apollolaan in Amsterdam-Zuid.

Het pand waar Studio Dumbar 20 jaar gevestigd was

Daar stond hij dan tegenover de directie van

Kunstenaarsechtpaar
De Brauw

Steeds voor u op
zoek naar bijzondere
lekkernijen!

KUNSTENAARS
IN DE BUURT

Ik schilder veel portretten (meestal in opdracht),
maar daarnaast houd ik erg van het schilderen van
stillevens, bloemen en vruchten. Het steeds terugkerende thema is voor mij tijdsverloop, vergankelijkheid en verval. Doorgaans werk ik met acryl en olie,
meestal gecombineerd. Behalve op doek, schilder
ik op houten panelen van oude deuren en luiken. Er
zijn regelmatig exposities van mijn werk op diverse
locaties in bijv. Wassenaar en Leiden en zelfs een keer
in Londen in de Gallery Medici.’
Luyt: ‘Ik ben geboren in Canada in Ottowa. Door het
werk van mijn vader heb ik in veel landen gewoond en
ben ik naar Nederland gekomen om in Utrecht rechten te gaan studeren. Ik kwam als nieuweling. Diek
ontmoette ik niet veel later, via vrienden. Het was een
blind date, zoals dat tegenwoordig heet.
We konden het direct goed met elkaar
vinden. Niet dat we toen al een levenslange relatie voor ogen hadden maar die
is er uiteindelijk wel van gekomen.
Het werken met klei ontdekte ik in 1996
op een cursus. Ik ben altijd heel handvaardig geweest. Ik kon kalligraferen,
metselen en ook kleding naaien. Maar
het keramisch werk had direct mijn
hart gestolen.

Dumbar woont nu in de Timorstraat. En hoewel
inmiddels 80, geeft hij nog steeds les. Met studenten
van de kunstacademie en het conservatorium heeft
hij kortgeleden een opera gemaakt waarbij de studenten optreden in een kostuum dat ze ook als muziekinstrument kunnen bespelen.
Hij krijgt z’n creatieve brein ’s nachts moeilijk tot
rust. Hij ligt te bedenken hoe goed het zou zijn als er
universeel een beeldtaal ontworpen wordt voor de
corona-pandemie. Dezelfde logo’s over de hele wereld
voor de handelswijzen in tijden van corona. Bijvoorbeeld een universele floorgraphic voor 1,5 m afstand
houden, een universeel pictogram voor handen
desinfecteren en een masker dragen. De herkenbaarheid daarvan geeft rust en duidelijkheid. Dat zijn de
kenmerken waar Dumbar altijd naar op zoek was en
waar hij altijd naar zal blíjven zoeken.
kk

Ik maak handgevormd werk meestal van platen fijne
klei. Ik vorm ze tot ‘trompe l’oeil;’ objecten, bak ze biscuit en beschilder ze daarna met engobe en pigmenten. Geïnspireerd op een schilderij van Diek maakte
ik een serie jasjes en hemden, waarin de vorm van de
drager als het ware was achtergebleven. Een geliefd
jeugdboek waarin een middeleeuws manuscript een
rol speelde bij de ontknoping, leidde tot van klei
gemaakte geïllumineerde manuscripten, maar ook tot
een herbarium, landkaarten en gedichtenbundels.’
In de zomer, als de klei te snel droogt en er daarom
niet mee te werken valt, maakt Luyt ‘trouvailles’,
kleine werkjes samengesteld uit afgedankte voorwerpen: gevonden op straat, maar ook in de knopendoos
van haar oudtante. Recenter is zij begonnen met
abstracter werk: combinaties van keramiek met een
ander materiaal zoals hout of metaal. Het werk van
Luyt is getoond op de Biënnale in Florence, waar zij
de eerste prijs won in de categorie Keramiek. Luyt
is lid van de Vakgroep Nederlandse keramisten.
www.diekdebrauw-portretschilder.nl
www.luytdebrauw.nl

es
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Sinds eind januari 2021 zijn in hmc Bronovo weer 2 van de 6 operatiekamers
(ok) open. Bij de inzet van de twee ok’s op Bronovo wordt een eerlijke verdeling
gemaakt per specialisme en bepaald welke operaties het meest urgent zijn.

Thuis naast Madurodam
Ook wanneer je 10 jaar in Duindorp woont ben je nog geen Duindorper,
stond onlangs in Den Haag Centraal. Het vervelende is, dat je dat soms op
een onprettige manier wordt duidelijk gemaakt. De gemeente laat nu een
onderzoek doen naar de sociale structuur van de wijk in de hoop hier iets aan
te kunnen doen.

Wanneer voel je je ergens thuis? Om te beginnen moet je je geaccepteerd
voelen. Wij logeerden vaak in een dorp in Italie. Spraken de taal niet, maar
voelden ons er op ons gemak. Een Nederlander die er een ruïne had gerestaureerd tot een riante woning, legde ons uit: “Er zijn hier drie soorten mensen.
Op de eerste plaats komen de autochtone bewoners. Zij hebben het hier voor
het zeggen. Daarna,– op afstand – komen wij, de buitenlandse huiseigenaren.
We spreken wat Italiaans en doen mee aan de dorpsfeesten. Maar we hoeven
ons geen illusies te maken: we horen er niet bij. En dan uiteindelijk,– heel in
de verte,– komen jullie, die hier een weekje of wat logeren.” Je hoorde er dus
niet bij, maar voelde je toch geaccepteerd.

Wat gebeurt er nu met Bronovo?
Op het hoogtepunt van de tweede coronagolf
in oktober werden de operatiekamers van Bronovo
gesloten voor niet-acute operaties. Alle gespecialiseerde verpleegkundigen waren nodig op de hmc-locaties Westeinde en Antoniushove voor de intensieve
zorg aan Covid- en andere patiënten.

•	In januari 2021 wordt in de Gemeenteraad het strategieplan van het bestuur hmc besproken. Dat is via
televisie en via internet te volgen. Info over datum
en tijdstip volgt via de digitale wijkkrant.
•	Later zal de Gemeenteraad naar verwachting hierover met de wethouder spreken.

Door de heropening kunnen operaties voor orthopedie weer plaatsvinden. Ook operatie voor heelkunde,
kaakchirurgie, kno en gynaecologie, worden weer
gepland. De patiënten voor wie dit direct van belang
is, zijn gebeld. Bronovo is open als weekziekenhuis,
doordeweeks open en in het weekend gesloten. Je
kunt in hmc Bronovo terecht voor ‘planbare zorg’:
zorg waar geen spoed bij is. Ook kun je er voor een
korte behandeling van een paar dagen worden opgenomen. Dus de verpleegafdelingen zijn sinds eind
januari ook weer in functie. komende maanden.

Toelichting
We streven er naar om u via de digitale wijkkrant
regelmatig, tijdig en correct hierover vooraf te informeren. Via de papieren wijkkrant zullen we nader op
achtergronden ingaan. Die achtergrondinformatie
zal ook te vinden zijn via de website van de Bewonersorganisatie. Desgewenst kunnen we zien of die informatie ook op papier ter inzage kan worden gelegd.

•	In december 2020 zijn gesprekken gestart met een
door het hmc samengestelde groep van medische
professionals en een groep vertegenwoordigers uit
de wijken Benoordenhout en Scheveningen over ‘het
nieuwe zorgconcept voor Bronovo’.

Mocht u willen reageren doet u dat dan via mail:
secretariaat@archipelwillemspark.nl

We gaan er vanuit dat onze wijkbewoners zelf weten
welke stappen ze vervolgens moeten zetten.

www.archipelwillemspark.nl
Tjebbe Ypma, Werkgroep Zorg en Wezijn

Wij merkten, dat je je in onze Archipelbuurt heel snel thuis kon voelen, met
of zonder eigen huis. Dat we hier terecht kwamen, was toeval. Na een paar
jaar huur kochten we een huis. We zijn er nog steeds heel tevreden mee.
Natuurlijk veranderde een en ander in de loop der tijd. Het wagenpark in onze
straat bijvoorbeeld verschoof van overwegend oudere en kleine occasions,
naar nieuw en groter. Op een gegeven moment stond er zelfs een Maserati
geparkeerd. Die had overigens wel bekijks.
Hoe is het met Madurodam?
Eens waren we op vacantie in Gujarat, een provincie van India, grenzend aan
Pakistan. We bezichtigden een Maharadja paleis dat ons deed denken aan slot
Bommelstein. Ontmoetten daar Zijne Hoogheid, die zeer bereisd bleek. Hij had
zijn land gediend als bestuurder en diplomaat. Vertelde niet zonder trots, wel
70 landen te hebben bezocht. Minzaam informeerde hij, waar wij vandaan kwamen. Ah, Nederland, ja daar was hij meerdere keren geweest. Den Haag? Hoe
maakt uw Koningin het? En hoe is de toestand tegenwoordig in Madurodam?
Hoe kwam een vorst uit Gujarat in Madurodam verzeild?
Zijn oom was voorzitter geweest van het Permanent Hof van Arbitrage. Dat
zetelt in het Vredespaleis. Die oom woonde in onze buurt. En als student in
Londen, had hij bij Oom gelogeerd. Plotseling kwam onze ontmoeting in
een ander licht te staan. Opeens was de pompeuze paleiszaal vol opgezette
dierenkoppen en vloerkleden van tijger- en pantervellen teruggebracht tot
de plek, waar we thee dronken. Een zithoek waar drie mensen de toestand in
Madurodam en de rest van de wereld doornamen. Madurodam, bij ons “om de
hoek”. We waren al weer bijna thuis…
De vraag “of je er wel bij hoort” is in onze wijk niet relevant. De ex-pats die in
onze Wijkkrant werden geinterviewd lieten er ook geen twijfel over bestaan.
Wanneer je hier woont, hoor je hier thuis .
jw

vreemde vogels

in de archipel

Een sprong in de moderniteit
P.J. Risseeuw
Het zijn niet de geringste talenten geweest die hun hele
schrijversbestaan hebben doorgebracht achter een bureau op een
kantoor, denk maar aan Bordewijk en Van Oudshoorn. Ook Pieter
Johannes Risseeuw (1901–1968) bekostigde zijn letterkundige
arbeid – hij was tientallen jaren lang een onvermoeid promotor
van de protestants-christelijke literatuur – met een levenslange
aanstelling op een kantoor, de Twentsche Bank aan het Tournooiveld 5. Volgens de overlevering had hij een pesthekel aan
zijn werk. Risseeuw, geboren in een arm protestants-christelijk
milieu, was drie jaar oud toen zijn vader overleed, waarna zijn
moeder een pension begon aan de
Kanaalweg in Scheveningen. Al op
z’n veertiende ging hij werken bij
de bank en zou daar blijven tot aan
zijn pensioen. Iets van die hekel
aan zijn werk denk ik terug te zien
in de revolutionaire inrichting van
zijn bovenwoning aan de Lombokstraat 9.
“radicaal gebroken
met de conventie”
Menig schrijver die de steile trap
bij Risseeuw beklom, moet wel
bijna van diezelfde trap zijn af gevallen zodra hij een blik achter de
voordeur wierp. Wie had gerekend
op een klassiek, donker interieur
met Mechelse dekenkisten, zware
gordijnen en trijpen antimakassars
– naar de mode van de tijd, ook
op het kantoor van de Twentsche
Bank – kwam bedrogen uit. Piet
Risseeuw en zijn vrouw Jannie
Passchier hadden de moed gehad
hun huis in 1928 te laten inrichten
door Cor Alons, een bevriend binnenhuisarchitect die de Nieuwe
Zakelijkheid van Gerrit Rietveld
aanhing. ‘Het was een sprong voor
me,’ gaf Risseeuw later toe, maar
hij heeft er nooit spijt van gehad, de architect had volgens hem
‘radicaal gebroken met de conventie, met de au fond afgrijselijke
sfeer van de producten waarmee de meubelfabrikanten ons volk
sinds een halve eeuw hadden opgescheept’. Op de Lombokstraat 9
zag de bezoeker strakke stoelen staan van blond hout met zwarthouten biezen, een rechthoekige eettafel met chromen poten
precies in het midden van de kamer geplaatst, biezen matten op
de vloer en een moderne boekenkast van grijs staal.
Weekend in de Archipel
De veertien stichtelijke streekromans en zes jeugdboeken die
Risseeuw schreef, hebben de tand des tijds niet doorstaan. Het
grote belang van Risseeuw als letterkundige schuilt in zijn rol

van oprichter en redacteur van literaire tijdschriften, waaronder
het belangrijke Opwaartsche Wegen, zijn invloed als recensent
en zijn rol van bemiddelaar en supporter die aspirant-schrijvers
bijstond. Zijn beste vriend Cornelis Rijnsdorp zei over hem: ‘Piet
voelde zich overal op zijn gemak, had een gedreven, nerveuze
energie, zodat je na een telefoongesprek met hem altijd wat
regelen moest.’
Toch verdient één roman van Risseeuw blijvende roem, en dat
is Weekend in de Archipel. Haagse roman (1954). De hoofdfiguur is
tijdens de bezetting verkikkerd
geraakt op een onderduikster uit
de Delistraat. Na de oorlog kan
hij haar, als getrouwd man, niet
uit zijn hoofd zetten, totdat hij
haar op een reünie van onderduikers weer tegenkomt. De roman
zit psychologisch veel knapper
in elkaar dan de huidige reputatie van de schrijver wil. Voor
Archipelbewoners onvergetelijk
zijn vooral de beschrijvingen van
de oorlogsdagen in onze buurt,
ongetwijfeld teruggaand op
eigen waarneming: de razzia’s,
de onderduik in de Delistraat en
het lijkenhuisje, de kap van de
Bosjes en het Deliplantsoentje.
Het neerstorten van de
V2-raket in de Riouwstraat
Risseeuw is, voor zover ik weet,
de enige schrijver die het neerstorten van een V2-raket in de
Riouwstraat op 25 januari 1945
in een roman heeft verwerkt. Hoe
na een reuzeknal alle ruiten in de
omgeving sprongen, trappen instortten en dakpannen in het rond
vlogen. Tien mensen kwamen om,
onder wie de alom geliefde jonge
broodbezorger, die in het kalk van de kelder stikte en pas een
week later gevonden werd. Een huisarts had zijn handen vol aan
de vele gewonden en schreeuwde ‘Er aus! Er aus!’ tegen de Duitsers
die zijn keuken vol met slachtoffers durfden te betreden. Navrant
is ook de beschrijving van de roofpartijen ‘door eigen volk’ in de
half-ingestorte huizen.
Voor het schrijven van Weekend in de Archipel zou P.J. Risseeuw
herinnerd moeten blijven. Maar ik vrees dat hij de boeken ingaat
als de auteur van De glazen stad (1966), de streekroman over het
Westland die in 1968 door Willy van Hemert tot tv-serie werd
bewerkt, geliefd bij honderdduizenden kijkers. Risseeuw zelf
had aan die serie al net zo’n grote hekel als aan zijn kantoorwerk.
José Buschman

Community Newsletter & Website Keep yourself informed!
Beste Lezer,
Wist u dat er naast de tweemaandelijkse wijkkrant ook een
wijkwebsite en een wijknieuwsbrief bestaan? De wijkwebsite is
te vinden op www.archipelwillemspark.nl. Het is een handige
wijkgids die allerhande informatie over onze buurt bevat: adressen, belangrijke telefoonnummers, gegevens over bewonersorganisatie, wijkwerkgroepen en nog meer. Er is ook een Engelstalige
versie.
De wijknieuwsbrief verschijnt tweewekelijks online en bevat
aktuele informatie van gemeente, bewonersorganisatie en andere
aktuele berichten. U kunt zich op deze gratis nieuwsbrief abonneren: ga naar de wijkwebsite, klik bovenaan op “Nieuwsbrief ” en
vul de gevraagde gegevens in. Ook van deze nieuwsbrief bestaat
een Engelstalige versie.
www.archipelwillemspark.nl
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In de Archipel & Willemspark is ruim 40 procent
van de bewoners niet-Nederlander of van nietNederlandse afkomst. In de wijkkrant laten we
steeds één van hen kort vertellen hoe ze onze wijk
beleven.

Dear Expat,
This bi-monthly district newspaper is written in Dutch. We understand
that if you are not fluent in the language the articles may not be easily
accessible. As of this edition we will include English summaries of some
articles that could be of interest to our non-Dutch speaking neighbors.
Besides the paper there is a district website in English, accessible at
www.archipelwillemspark.nl. On the top left of this site you will
find the link to the English version. This is a translation of the Dutch
website, with news items, a district guide with useful addresses and
telephone numbers, and information on the district association.
There is a bi-weekly newsletter in English with information on new
articles on the website, current information from city authorities and
from the district association. You can sign up to this free newsletter.
Click “newsletter signup” on top of the English site and fill in your
details.

Patricia
Calabro,

Buitenlandse
buurtgenoten

roepnaam Patti, heeft in de
Verenigde Staten gewerkt als een
gerechtshofstenograaf. In gefilmde rechtszaken zie
je altijd zo’n persoon die op zo’n klein apparaatje alles
vastlegt. Ze schreef ondertiteling voor televisieprogramma’s en heeft een dubbele nationaliteit, Italiaans
en Amerikaans.
Hoe ben je in de Archipel&Willemspark beland?
Vier jaar geleden besloten haar echtgenoot en zij om
in Den Haag van hun pensioen te gaan genieten. Ze
wilden nog een keer een groot avontuur aangaan in
deze fase van hun leven. Ze vonden de Nederlandse
cultuur, de tolerantie en diversiteit, heel aantrekkelijk. Nog in Amerika was ze bevriend geraakt met
een paar Haagse Nederlanders en dat maakte de keuze
voor en de transitie naar Den Haag gemakkelijk. De
hulp van hun vrienden (en Funda.nl!) leidden hen
naar de Achipel & Willemspark. Het besluit om te
kiezen voor een appartement hier was niet moeilijk,
de buurt is aantrekkelijk en aangenaam.

‘ Vier jaar geleden besloten
zij om in Den Haag van
hun pensioen te genieten’
Wat doe je?
Eenmaal geland in de buurt, is Patti meteen met
Nederlandse les begonnen. Een en ander leidde er toe
dat ze de internationale editor van de Archipel & Willemspark online nieuwsbrief werd. Ze vervolmaakt
haar Italiaans én heeft vorig jaar haar Nederlandse
rijbewijs gehaald. Tegenwoordig moet het theorieexamen gehaald worden, niet gemakkelijk hoor. Het
praktische examen was daarentegen een fluitje van
een cent, als je vanaf je vijftiende autorijdt. Tijdens
deze Coronaperiode vult ze haar tijd met de hond
wandelen en diverse kunstprojectjes op het gebied
van schilderen en mozaïek.
Hoe ervaar je het leven in de wijk?
Ze vindt het leven in de buurt heerlijk, aardige buren
met interessante achtergrondverhalen. Het leven
zo dicht bij het centrum betekent een dramatisch
verschil met haar woonomgeving in Tucson, Arizona.
In de uitlopers van de woestijn ben je nogal ver verwijderd van allerlei vormen van dienstverlening en
culturele activiteiten.
Wat zou verbeterd kunnen worden in de wijk?
Ze vindt dat de verkeersborden bij de Schelpkade wel
wat beter kunnen. Het is voor automobilisten vaak
onduidelijk wanneer het eenrichtingsverkeer wordt
bij de Prinses Mariestraat. Wat meer inspanning op
het gebied van het verlagen van de snelheid van het
rijdend verkeer zou ook geen kwaad kunnen!
Wilt u ook meedoen aan de rubriek ‘Buitenlandse
buurtgenoten’ meldt u zich dan aan bij
elseponsen@gmail.com
fn
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In onze wijk is, rondom het De Monchyplein, een aantal straten vernoemd
naar vroegere Haagse burgemeesters. Heel erg bekend zijn die burgervaders
niet meer. Het aantreden van Jan van Zanen als ons nieuwe boegbeeld is een
mooie aanleiding om enkele van zijn voorgangers in de wijkkrant de revue
te laten passeren. Na Salomon De Monchy en Hans Kolfschoten ditmaal aandacht voor Jacob Gerard Patijn en diens zoon Jacob Adriaan Nicolaas Patijn
die vijf respectievelijk twaalf jaar burgemeester van onze stad zijn geweest.
De Patijnlaan is naar beiden tegelijk vernoemd. Om verwarring te voorkomen. Of Haagse zuinigheid.

Nadien is hij nog advocaat-generaal van de Hoge
Raad, Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland en lid van de Raad van State. Hij overlijdt in Den
Haag in 1911.

Zoon Jacob

Jacob jr., geboren in 1873 in Rotterdam, begint zijn
werkzame leven in dienst van het Koninkrijk Siam,
tegenwoordig Thailand. Hij adviseert daar over
allerhande wetgeving. Vanaf 1902 heeft hij verschillende ambtelijke banen in Nederland en heeft daarbij
een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de
Ziektewet van 1912.

Burgemeesters

Jacob Gerard Patijn
& Jacob Adriaan Patijn

Van 1911 tot 1918 is hij Burgemeester van Leeuwarden.
In September 1918 wordt hij burgemeester van Den
Haag, een functie die hij tot 1930 vervult. Erfenissen
van Patijn jr. zijn onder meer de bouw van het vroegere stadhuis aan het Alexanderveld en een aantal
stadsparken. Hij breidde de gemeente Den Haag uit
met het grondgebied van Loosduinen.

Vader Jacob

De Patijns kwamen uit een bekend geslacht van
juristen, politici en bestuurders. Vader Jacob begint
als (substituut-) Officier van Justitie, onder anderen
in Rotterdam en is in die stad gemeenteraadslid. In
1877 wordt de liberale Patijn lid van de Tweede Kamer
namens – zo werkte dat toen nog – het district Gouda.

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit
Bezoek eens onze website.
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.
Bestelgemak voor iedereen.
Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

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

Zoon Jacob Patijn

Van 1882 tot 1887 is hij Burgemeester van Den Haag. In
die periode worden onder meer het Verversingskanaal
aangelegd – de verbinding tussen de binnenhavens en
de zee die het ook mogelijk maakte om de grachten
door te spoelen –, het oorspronkelijke Kurhaus (dat al
na een jaar afbrandde), het zwembad aan de Mauritskade en de oude Passage. Hij geeft ook opdracht tot
de bouw van het huis aan Bankaplein nr. 3.
In September 1887 neemt hij ontslag nadat enige tijd
daarvoor op de verjaardag van Koning Willem III de
paarden van het koninklijke rijtuig, met daarin koningin Emma en de 6-jarige prinses Wilhelmina, op
hol zijn geslagen. De Koning is boos: “Waarom was
er op den heelen weg geen rakker van de burgemeester?”. Kennelijk voelde Patijn zich hoogstpersoonlijk
verantwoordelijk voor het voorval.

Wie waren
toch die
burgervaders?

Patijn jr. was een weinig collegiaal ingestelde man.
Het liefst werkte hij geheel buiten de wethouders
en de gemeenteraad om. Dat leverde nogal eens
conflicten op. Hij had niet veel op met de discussies
en toonde dat bijvoorbeeld door tijdens debatten
ostentatief de krant te gaan zitten lezen.
Na zijn burgemeesterschap wordt Patijn jr. diplomaat, onder meer in Italie. Hij koesterde een zekere
bewondering voor Mussolini, maar was wel fel gekant
tegen het nationaal-socialisme. Van 1937 tot 1939 is
de partijloze, liberaal-christelijke Patijn Minister van
Buitenlandse Zaken. Hij overlijdt in 1961 in Den Haag.
Opmerkelijk is dat de betrekkelijk korte Patijnlaan
het hoogste huisnummer (1938) van Den Haag kent,
hoger dan de aanzienlijk langere Laan van Meerdervoort. Met een gedeeld straatnaambordje een wat
schrale troost voor vader en zoon.
ah
Bronnen

Biografisch Woordenboek van Nederland
Marcellus Emants (Aantekeningen)
Wikipedia

Vader Jacob Patijn

archipelzonwering@gmail.com

Iedereen die ooit de Oude Joodse Begraafplaats aan de Scheveningseweg heeft bezocht, stil verscholen achter hoge bakstenen muren, komt
er vandaan met een gevoel van ontzag voor deze plek van rust, een
groene oase met eeuwenoude monumentale bomen die de bijna 10.000
oude graven bewaken.

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

APOTHEEK
NAUTA
•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70
• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62
Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

Oproep vrijwilligers!

Groenonderhoud aan
Joodse Begraafplaats

Corona-richtlijnen worden in acht genomen. Na deze
eerste middag is ons plan om tot oktober nog enkele
vrijdagmiddagen samen aan het verzorgen van het
groen te werken. We hopen dat vrijwilligers niet eenmalig, maar vaker mee willen doen!
We zijn van plan om van 12.00-16.00 uur te werken.
Wij zorgen voor gereedschap en het nodige materiaal
en de koffie met stevige koek staat voor de vrijwilligers klaar. U hoeft alleen maar (tuin)handschoenen
mee te nemen. Vanwege brandnetels hier en daar adviseren wij om lange mouwen en lange broek te dragen. Mannen en jongens dragen op de begraafplaats
een hoofddeksel naar eigen keuze. Huisdieren zijn

helaas niet toegestaan. Trek regenlaarzen of stevige
schoenen aan, want het soms natte gras kan hoog
staan en de grond onder uw voeten is soms oneven.
Geeft u vooral ook aan familie, vrienden, bekenden en
buren door om zich op te geven en kom dan samen
naar de Joodse Begraafplaats aan de Scheveningseweg
in Den Haag om mee te helpen om dit ‘juweel’ in al
haar glorie aan volgende generaties door te geven.
Geeft u uzelf svp wel van tevoren op via e-mail
annedf@hotmail.com
www.joodsebegraafplaats.nl

Een verborgen, historische en wat mysterieuze

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

plek in het drukke Den Haag. Deze begraafplaats,
gesticht in 1694, is een uniek stukje geschiedenis. Gedurende honderden jaren was het geisoleerd gelegen
en daardoor vindt men er plantensoorten die alleen
hier te ontdekken zijn.

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

Het bestuur van de Stichting tot Instandhouding
van de Joodse begraafplaats te ’s-Gravenhage kan
dit prachtige rijksmonument niet helemaal zelf
bijhouden en heeft dringend hulp nodig. Wij zijn op
zoek naar 25–30 enthousiaste vrijwilligers van alle
leeftijden om ons een of meerdere keren te helpen
met groenonderhoud.

aftrap
vrijdagmiddag
12 maart
12—16 uur

De aftrap is op vrijdagmiddag 12 maart 2021 (als de
coronamaatregelen het toelaten). Het wordt een
activiteit waarbij we samen werken om deze bijzondere locatie helemaal klaar te maken voor de lente.
Ons vrijwilligerswerk, met begeleiding, bestaat uit
eenvoudig tuinieren,zoals het uittrekken van brandnetels, het verwijderen van bladeren, onkruid en
zaailingen wieden en het opruimen van zwerfafval.
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Verborgen Schatten

Architectuur in de Archipel & Willemspark

Het Javalaantje
als rustige enclave
in het groen

Hofjes
in de
buurt
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 (in verband met Corona) twee Eucharistievieringen
om 10.15 uur (Latijnse Hoogmis) en om 12.45 uur (gezinsviering).
Voor vieringen en activiteiten in tijden van Corona kijkt u op de website
www.rkdenhaag.nl

In 2016 verscheen voor het 150 jarig bestaan (1866–2016)
van het Hofje ‘Het Javalaantje’ een gedegen boekwerkje
van Marie-Christine Goedmakers met bijdragen van
Renée Spronk over de ontstaansgeschiedenis van het
Hofje en omgeving.
Het Hofje ligt tegen de achterzijde van de
toenmalige en in 1968 gesloopte Frederikskazerne. De
huidige toegang tot het Hofje ligt op de plaats waar
een, later gedempte, sloot langs de achterzijde van de
kazerne liep. In tegenstelling tot wat bij het onderzoek naar het ontstaan de verwachting was, waren
de hofjeswoningen niet bestemd voor personeel van
de Frederikskazerne, maar werden door de stichter
Gerardus van der Leeuw geëxploiteerd als oudedagsvoorziening.

Foto Herman Schartman

Het Hofje Het Javalaantje komt voor op de plattegrond (1868) van Last en Lobatto met de noord zuid
lopende sloot tussen hofje en kazerne en telde 30 woningen. In een interview met Marie-Christine komt
naar voren dat het huidige aantal van 32 woningen
waarschijnlijk te verklaren is door de bouw van twee
(afwijkende) kopwoningen die na demping van de
sloot zijn bijgebouwd.

Pergola
De entree van het hofje wordt gemarkeerd door een
pergola met begroeiing op de plaats waar vroeger
alleen een betonnen paaltje stond. Een gedicht van
J.C. Bloem op een van de muren trekt de aandacht.
Hoewel verboden gebied voor buitenstaanders treedt
de bezoeker een groene oase binnen terwijl het hofje
zelf in een groene omgeving ligt. In mijn gesprek met
Marie-Christine ervaar ik de dynamiek van het leven
in het Hofje waar medebewoners door haar veelzeggend ‘Hofgenoten’ worden genoemd. Samenwerking
om bedreigingen van buiten tegen te gaan, maar ook
een zich verzetten tegen de gemeentelijke monumentenstatus die restricties met zich mee brengt.

Rijker leven houdt zich bezig met allerlei activiteiten voor en door buurtgenoten,
zoals een leesclub, lezingen, buurtborrels, gespreksgroepen en dergelijke.
Verborgen Schatten is een leuk programma dat al langere tijd onderdeel is van
Rijker Leven. De opzet van Verborgen Schatten: deelnemers komen gedurende
een half jaar wekelijks bijeen om samen verhalen te delen, leuke opdrachten te
maken en hilarische herinneringen op te halen.

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf

150 jaar Hofje
Het Javalaantje
geeft een mooi beeld van de
ontstaansgeschiedenis van
het Hofje en omgeving.

Rustige architectuur
De woningen zijn door een aannemer en niet ‘onder
architectuur’ gebouwd. Overwegingen waren minimale bewoonbaarheid tegen minimale kosten. Opvallend zijn de ramen met roedeverdeling die ook terugkomen in de dakkapellen die in de jaren zeventig zijn
vergroot. Om aan wettelijke eisen te voldoen zijn uitbouwen gemaakt ter plaatse van de oorspronkelijke
voordeur met daarin een keuken en wc. Oorspronkelijk was een bedstede naast de trap naar de verdieping
gemaakt. Enkele woningen zijn samengetrokken tot
één woning. Door de grotere dakopbouwen verhuisde
de slaapkamer naar de verdieping en bij samentrekking van twee woningen ontstond meer plaats voor
een open keuken en een grotere woonkamer. Door het
laten vervallen van een van de twee trappen ontstond
eveneens extra ruimte.

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.
In deze coronatijd moeten wij onze activiteiten beperken tot boodschappen
doen en een wandelingetje maken met ouderen (rollator/rolstoel geen bezwaar).
Ook als u eens gebeld wilt worden of opgehaald laat het ons dan weten.
Zo snel de coronapandemie voorbij is starten wij weer met uitstapjes en
lunchbijeenkomsten.
Lore Olgers t. 324 41 18 of 06 297 371 51. Iedereen kan een beroep op ons doen.
Juist in deze Corona tijd zijn wij er voor u.

Tijdens een interview vertellen twee deelnemers Nettie en Joop uit de eerste groep dolenthousiast over hoe zij twee seizoenen lang wekelijks bijeen
kwamen, elkaar verhalen over vroeger vertelden
die weer leidden tot andere leuke verhalen en veel
positieve reacties. “Soms bleken deelnemers dezelfde
soort ervaringen te hebben gehad, zoals een jeugd in
Indonesië of Zuid Afrika”.

Dat de woningen er nog zijn kwam mede hierdoor
(citaat vd Leeuw: “Toen in 1901 de woningwet in
werking trad werd algeheele restauratie voorgeschreven van onbewoonbaarverklaring”! In 1911 zijn
de woningen verbeterd. De aanbouwen en riolering
kwamen in 1912.

Het gedicht Nachtegalen van J.C. Bloem
en de pergola bij de ingang van Het Javalaantje.

Met het hofje aan de Javastraat en het Catharinahofje,
Hofje van Lammers en de hofjes aan ‘de andere zijde’
van de Javastraat, Hofje van Schuddegeest, Mallemolen, het Paramaribohofje en het Alexanderhofje is dit
deel van de Archipel-/Willemspark rijk aan dit type
woonvorm als een aaneenschakeling van woonoases.
Bart Brouwer
Graag leid ik u rond langs de in deze serie artikelen
beschreven gebouwen bartelebrouwer@gmail.com

‘Er zijn zulke leuke
contacten ontstaan,
die willen we niet missen.
Open
dagelijks
— 11.30 u
tot 15.00 u
Heilige Missen
zijn hervat
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Kerkopenstelling Iedere dag geopend!

Samen herbeleven
“Het samen herbeleven van gebeurtenissen uit
vervlogen tijden: het gaf energie en er viel veel te
lachen.” De deelnemers bereiden de bijeenkomsten
voor, bijvoorbeeld door foto’s of brieven op te zoeken,
een gedichtje te bedenken, spullen mee te nemen
waarmee ‘een hoorspel’ gemaakt kon worden. “Dit alles onder leiding van Eva van Heijningen, een actrice
die in onze wijk is opgegroeid. Eva brengt een grote
koffer mee die eruit ziet als een kast. Als die kast
opengaat, komen er allerlei voorwerpen van vroeger
tevoorschijn uit de jaren ’40 tot ’70, die aanleiding

Elke dag is de kerk open vanaf 11.30 uur voor Rozenkransgebed (12.15 uur)
H. Mis (12.45 uur) en van 13.30–15.00 uur voor stil gebed, meditatie en bezoek.
Ook zijn er online ontmoetingen via Zoom en YouTube. Vind daarover meer
informatie op de website: www.rkdenhaag.nl

Samen
houden
we onze
buurt
leefbaar

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

archipelwillemspark.nl

geven tot het ophalen van herinneringen en het
delen van ervaringen. Zo zorgt zij steeds voor nieuwe
inspiratie en geruststelling. Mensen die aanvankelijk
dachten: Dat kan ik nooit, een gedicht schrijven,
raakten hun gêne al heel gauw kwijt.”

Inzameling Voedselbank Haaglanden

Er ontstaan leuke contacten
De deelnemers uit de eerste groep zijn zo enthousiast
geworden, dat zij er nog een jaar aan vast knopen.
“Er zijn zulke leuke contacten ontstaan, die willen we
niet missen.” En daarnaast gaan we ook starten met
een nieuwe groep waar u zich nu alvast voor kunt opgeven. Zodra de regels het toelaten en wij elkaar weer
veilig kunnen ontmoeten gaan we starten met een
nieuwe editie. Deelname is gratis (gesubsidieerd), we
vragen wel een eigen deelname voor de koffie en thee
van 1 euro. Voor wie aarzelt: u mag tweemaal komen
“snuffelen” om te kijken of het iets voor u is, de enige
‘toelatingseisen’ zijn interesse in literatuur en een
dosis enthousiasme.

Tijdens de Veertigdagentijd worden van 17 februari t/m 23 maart achter in de
kerk houdbare voedingsmiddelen ingezameld voor Voedselbank Haaglanden.

Goede Week Als de maatregelen het toelaten!
Vieringen van de Goede Week met Gregoriaanse gezangen
Witte Donderdag 1 april om 19.30 uur
Plechtige viering van de liturgie van Witte Donderdag met voetwassing
Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur Kruisweg (ook voor de kinderen)
19.30 uur Kruishulde
Paaszaterdag 3 april om 21.00 uur Plechtige Paaswake
Paaszondag 4 april om 10.15 uur
Hoogmis van Pasen met Gregoriaanse schola en klein gemengd koor.

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

Netty Kersbergen

Joop Kersbergen

De bijeenkomsten worden gehouden in het Klokhuis,
Celebesstraat 4 op vrijdagochtend van 10.30 t/m 12.30
(vanaf 10 uur inloop). Bij interesse mail of bel Ilse
Mijnhart: Ilse.Mijnhart@florence.nl tel 06 398 506 94,
dan wordt u op de hoogte gebracht van de startdatum.
Christine Modderman
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programma het klokhuis

Even voorstellen…
De nieuwe
ouderenconsulente

De activiteiten in ’t Klokhuis
zijn vanwege de lockdown
onder voorbehoud…

Mijn naam is Marjolijne van Zuijlen
(40 jaar). Sinds november 2020 werk
ik als Ouderenconsulent bij Zebra
Welzijn voor de wijken Zeeheldenkwartier, Archipelbuurt&Willemspark en Kortenbos.
Mijn werkplek is buurthuis de Heldenhoek (Elandstraat 88)
en vanuit daar ga ik waar nodig naar de andere locaties.

‘De activiteiten
in ’t Klokhuis
zijn vanwege de
lockdown onder
voorbehoud’

Zelfstandig thuiswonende ouderen uit bovengenoemde wijken kunnen bij
mij gratis terecht voor informatie & advies en kortdurende begeleiding op het
gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en vrije tijd. Ik ben een onafhankelijke vertrouwenspersoon die met ouderen op zoek gaat naar mogelijke
oplossingen, zodat zij weer op weg geholpen worden. Zo nodig zorg ik voor
een bemiddeling of een doorverwijzing. Er is een nauwe samenwerking met
andere instellingen, vrijwilligersorganisaties en dienstverleners.

dagelijks open
koffie & thee
in de ontmoetingsruimte

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

maandag
Gym voor ouderen 55+

09.30 uur Er zijn 3 lessen, mbvo.

Spreekuur
Ouderenwerk Zebra
11.00 tot 12.00 uur
— op afspraak

Pannenkoeken,
vers gebakken

12.00 tot 13.00 uur
Reserveren niet nodig

Tafeltennis

Voor contact telefoon 06 816 887 01 | email m.vanzuijlen@zebrawelzijn.nl

13.30 tot 15.00 uur

dinsdag
Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark

Ruim baan voor de fiets

09.00 uur

LabWest prikpost
10.00 tot 11.00 uur

Yoga voor ouderen
op de stoel
12.30 uur — op afspraak

Juridisch
spreekuur

19.00 uur
Laatste dinsdag van de maand
— 0p afspraak

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis

Bouwkundig
spreekuur

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

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
De heer P. Damen | bestuurslid
pdamen43@gmail.com
Ouderenconsulent
spreekuur maandag tussen 11 – 12 uur
op afspraak via ’t Klokhuis, t. 350 35 11
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 – 10 uur, t 352 04 16
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinator: Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis–Harten, t 350 34 94

woensdag
Yoga

09.00 uur Engelstalig

Oogvereniging

Wethouder Robert van Asten heeft plannnen op tafel
gelegd om fietsen in Den Haag te stimuleren en veiliger
te maken. Over twintig jaar moet de fiets in onze stad het
meest gebruikte vervoermiddel zijn in plaats van de auto.

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

Een groot deel van de beschikbare 65 miljoen euro wordt besteed aan aantrekkelijke en veilige fietsroutes. Daarnaast komen er meer stallingen en voor
fietsers veiliger kruispunten.
Het plan ‘Ruim baan voor de fiets, fietsstrategie Den Haag 2040’ is onder meer
te vinden op www.denhaag.raadsinformatie.nl en www.denhaag.nl. Volgens
uit 2017 daterende gegevens van Milieudefensie en onderzoeksbureau Geodan
is 47 procent van de Haagse ‘straatruimte’ bestemd voor auto’s, als rijbaan
dan wel als parkeerplaats. In Archipel&Willemspark ligt dat percentage
met 51 procent nog hoger, de andere helft wordt bij ons verdeeld over fietsers
(10 procent) en voetgangers (39 procent). En dan te bedenken dat de meeste
auto’s een groot deel van de dag staan te niksen.
Als we in de Archipel 25 procent minder autokilometers maken zou dat, volgens het onderzoek, een hoeveelheid extra groen van één hectare kunnen opleveren. De oppervlakte van de Paleistuin. Maar je kunt natuurlijk ook denken
aan meer fietsparkeerplekken, fietsstraten, speelstraten zonder verkeer. Een
reeks oplossingen die de wijk duurzamer en dus leefbaarder kunnen maken.
Wie mooie maar ook haalbare ideëen heeft kan die mailen aan het secretariaat
secretariaat@archipelwillemspark.nl. Dan delen we die ideeën in onze volgende editie.
www.denhaag.raadsinformatie.nl

ah

donderdag
LabWest prikpost
10.00 tot 11.00 uur

Alexander Techniek
— 0p afspraak

vrijdag
Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
09.00 uur

Klei en boetseer club
10.00 uur
— 0p afspraak

Koersbal 50+

10.00 uur
Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek

op de 1e verdieping
12.30 tot 13.30 uur

zaterdag
Sodurado

LabWest Prikpost
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.
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Podcast DOCS NPO
Klap van de Mallemolen

Luistertip

Een terugblik op het hofje en zijn bewoners in de jaren 50.
Te beluisteren op o.a. Apple Podcast, Stitcher, Spotify
www.2doc.nl/docs/2021/3-Klap-van-de-Mallemolen.html

13.30 uur 5–10 jaar

www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

telefoon 070 350 35 11

