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p.2 Tweede lockdown

In deze tweede lockdown-periode zijn de
horeca-zaken opnieuw gesloten. Een aantal
café’s en restaurants in onze buurt heeft wel
afhaal-service, voor koffie, voor maaltijden,
voor andere producten. Zeer betrokken
ondernemers en gewaardeerde buurtgenoten zijn het.
De wijkkrant roept onze wijkbewoners op om
op zijn minst af en toe, maar liever heel vaak,
van hun diensten gebruik te maken. Breng het
café en restaurant naar huis.
Het kost wat meer dan de supermarkt, maar
je hoeft zelf niets klaar te maken, het smaakt
goed, en we helpen mee om onze buurthoreca,
juist met de feestdagen in aantocht, door een
zware periode heen te komen. Het is voor
onze relatief welvarende wijk geen groot offer,
iedereen is er bij gebaat, en we houden er de
horeca mee overeind, ook met het oog op het
post-corona tijdperk.

Nieuw raamgedicht
op Nassauplein
Ondanks de corona-perikelen gaat Stichting
ArchipelpoëZie gewoon door. Op 2 oktober
werd ons 19e gedicht aangebracht: in dit geval
een raamgedicht.
Op het Nassauplein 31 verscheen Twee Koningskinderen van Gerrit Komrij op het glas. Gezien de
omstandigheden geen grote onthulling. Wel een
nieuwe mogelijkheid om – geheel corona-proof –
een extra loot aan uw gedichtenwandeling toe te
voegen.

p.5 Verhalen uit De Prinsevink

Energietransitie
Onze gemeente werkt hard aan het overgaan van fossiele naar
duurzame energie – de veelbesproken energietransitie.
De gemeente heeft hierbij de regie maar heeft ook te maken met de provin-

cie, de energieregio, energieleveranciers, netwerkbeheerders, bewoners, ondernemers en – niet in de laatste plaats het Rijk. Volgens het Klimaatakkoord moet er
in 2021 een transitievisie warmte zijn met daarin voor elke wijk een voorkeursscenario voor de te gebruiken duurzame energiebronnen. Per wijk wordt dit uitgewerkt in een wijkenergieplan. Om invloed uit te kunnen oefenen op de plannen
hebben de wijkverenigingen Archipel & Willemspark, Van Stolkpark, Buurtschap
Centrum 2005 en Duttendel & Wittebrug de handen ineengeslagen. Deze wijken
liggen immers naast elkaar en hebben veel gemeen: veel particulier woningbezit,
veel appartementen met vve’s, weinig sociale woningbouw, veel ‘oudbouw’ en
veel monumentale panden. Vóór alles willen de vier wijken ervoor zorgen dat de
energietransitie financieel en maatschappelijk haalbaar is.

p.10 Hofjes in de buurt

Projectplan
Om te komen tot het wijkenergieplan is door vertegenwoordigers van de 4 wijken
samen met de gemeente een projectplan geschreven. Hierin staan de benodigde
stappen en bijbehorende organisatie. Einddoel is uiterlijk per 2050 vier volledig
aardgasvrije wijken. Als eerste stap doet een gespecialiseerd bureau onderzoek
naar de vormen van duurzame energie die het beste passen bij onze wijken. De
hieruit voortvloeiende scenario’s en stappen bespreken we met de inwoners. Hoe
en wanneer dat gebeurt, wordt nog vastgelegd in een communicatie- en participatieplan. De eindbeslissing over de vorm van duurzame energie ligt bij de wethouder en de gemeenteraad.

Open Ateliers

Meer informatie
Vooruitlopend op de plannen kunnen bewoners nu al stappen zetten. Het loont
immers altijd om te investeren in woningisolatie of zonnepanelen. Meer informatie voor woningeigenaren en vve’s vindt u op www.duurzamestad.denhaag.nl.
Ook kunt u bellen met de Energiewinkel op Denneweg 62a: (070) 353 99 31 en (070)
353 32 81. Heeft u vragen over het project of wilt u een kopie van het projectplan
stuur dan een e-mail naar: secretariaat@archipelwillemspark.nl

Aan het weer zal het niet gelegen hebben,
zowel zaterdag 10 als zondag 11 oktober
viel het mee. Maar een gedeeltelijke lock
down is geen pré om kijkers te ontvangen
in je atelier. Looproutes en mondkapjes
maken het toch minder ontspannen,
zowel voor exposanten als bezoekers.

www.duurzamestad.denhaag.nl

Wouter Buwalda

instagram joslamcomics

p.11 Thuiszorg Florence

Er waren een paar adressen afgevallen, waarschijnlijk om die reden. Maar op de andere
viel nog genoeg te beleven. Volgens de organisatie en de kunstenaars was er met de mensen
die er waren wel een goed contact geweest.
Ook over de verkoop viel niet te klagen.
Men hoopt de traditie over twee jaar voort
te zetten. Volgende keer (weer) beter!
jw

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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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratie: mw. Trudy Hollander
t. 070 404 95 80 (of t. 070 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl
voorzitter
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

wijkkrant
Sluiting kopij: 25 januari 2021
Sluiting advertenties: 28 januari 2021
Uitkomen wijkkrant: 18 februari 2021
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 070 350 35 11
secretariaat@archipelwillemspark.nl
redactie
Arjan Hamburger, Kiddy Kohnstamm,
Frederique Nijhuis, Else Ponsen,
Engelien Scholtes, Jan Wychers
aan deze uitgave werkten mee
Bart Brouwer, José Buschman,
Wouter Buwalda, Theodora Plas
correcties
Eva Drijver
strip voorzijde
Jos Lammers, joslamcomics.nl
vormgeving
Wilmar Grossouw, deontwerpvloot.nl
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

Dierenambulance
bel 070 328 28 28

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

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

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

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

Koffiedrinken 55+
Onder voorbehoud en met aangepaste tijden.
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur
dinsdag 10.30 tot 11.00 uur
Gymnastiek op de stoel (onder voorbehoud)
dinsdag 11.00–12.00 uur
Aanmelden ter plekke
Florence Thuiszorg
verzorging en verpleging
maandag t/m vrijdag tussen 12.00–14.00 uur
t. 070 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)
Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers
t. 070 754 13 30, info@terminalezorg.nl
Staedion
Postbus 40406, 2506 lk Den Haag
info@staedion.nl, t. 070 42 30 00
Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

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

Houd A&W schoon en prettig!
Lantaarn kapot, afvalbakken vol
of een verzakte stoep?
Meld het aan de gemeente, bel 14 070.
U krijgt een melding als het is opgelost.

Papierophalen aan huis 2020

donderdag 2 december
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Lockdown
nummer 2
En daar doken we, niet onverwacht,
de tweede lockdown in. Geen ‘intelligente’ lockdown ditmaal, maar
een ‘gedeeltelijke’ lockdown. Misschien was de intelligentie van Nederland de eerste keer te hoog ingeschat.
Het noodgedwongen terugschroeven
van contacten gaf me in ieder geval
weer meer tijd om prettige wandelingen door Scheveningse Bosjes en Westbroekpark te maken. Wat een geluk dat
we als buurt veel groen om de hoek hebben. Toch was het er minder stil dan in het
voorjaar. Meer verkeersgeluiden. minder vogelgeluiden, maar dat kan aan het seizoen hebben gelegen.
Ik vroeg me af hoe het zou zijn met de plannen om de romantiek in Scheveningse
Bosjes en Westbroekpark terug te brengen, zoals de Denktank Scheveningse Bosjes dat meer dan drie jaar geleden zo fraai had geformuleerd? Zijn de plannen vanwege corona en een daardoor krappere kas voorlopig in de ijskast gezet ? We horen
er niet zo heel veel over.
Ongewild sluipt al wandelend, veel meer dan in het voorjaar, ergernis naar binnen. Ergernis over bepaalde groepen Nederlanders, jong en oud, die bewust en
dikwijls luidruchtig de coronaregels aan hun laars lapten, hun middelvinger naar
medeburgers opstaken, en al doende ongestraft de tweede lockdown bevorderden.
Uit onverschilligheid, onwil, ontkenning, boosheid, betweterigheid, ongeduld
of egoisme (‘ik moet mijn ding kunnen doen’). Nederlanders met vaak korte lontjes en gebrek aan saamhorigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Gelukkig dat de
overgrote meerderheid wel het gevaar van covid besefte. Maar toch, aan het zelfbenoemde ‘gave’ Nederland valt nog heel wat te schaven.
Nou ja, een extra rondje om de waterpartij en afhaalkoffie in het park maakten
mijn stemming er weer beter op. En ik dacht opnieuw aan de mooie plannen die er
voor Scheveningse Bosjes en Westbroekpark liggen. Dagdromend dat die voor een
groot deel binnen afzienbare tijd gerealiseerd gaan worden. En hopend dat er geen
Lockdown nr.3 komt die roet in het eten gooit.
ah

Een veilig gevoel
In Pim Hofdorps detective ‘Alarm in de Archipel’ vinden in onze wijk in
korte tijd een paar moorden plaats. De werkelijkheid is gelukkig anders.
Ik kwam in de lange tijd dat we hier wonen op twee uit. Hoewel gering in
aantal zijn moorden van een heel andere orde dan inbraken. Zoals bleek
uit reacties op de laatste, in de Scheveningse bosjes. De dader hiervan werd
onlangs veroordeeld. De andere moord is nog steeds een ‘cold case’.
Inbraken
Zo tegen de zomer plaatste de Gemeente soms digitale borden op het Nassauplein.
Die wezen ons erop deuren en ramen dicht te doen met goed hang- en sluitwerk.
Dat stemt tot nadenken. Is alles bij mij wel in orde? De tijd van een touwtje uit de
brievenbus is al lang voorbij. Volgens de gemeentestatistiek waren er in 2019 vierentwintig inbraken en éen poging daartoe in onze wijk. Twee per maand dus!
We worden er dus niet voor niets aan herinnerd dat we zelf met de genade mee
moeten werken. Eens kwamen we thuis van vacantie en zagen dat er iemand had
geprobeerd onze voordeur te forceren. Heel dom, er zat een penslot op. We schrokken en ergerden ons over de aangerichte schade. Maar de opzet was mislukt. Dat
gaf zelfs een prettig gevoel. We plaatsten wel een tweede slot.
Inbraakpreventie
Onlangs kreeg ik een mail van een firma over inbraakpreventie. Als illustratie daarin een beeld uit ‘Opsporing
Verzocht’ – een type in het zwart –
met dito muts en mondkapje. De firma had een russisch klinkende naam.
‘U hebt volgens ons onderzoek 73%
kans op een inbraak – tenzij u – door
ons – een compleet alarmsysteem laat installeren’. Tja…
Gelukkig bleek daarna, dat je via deze zaak ook zeer profijtelijk kon investeren in
onroerend goed, zonnepanelen kon laten plaatsen en mee kon doen aan een loterij. Te veel moois om waar te zijn. Veel te veel. Hun verdienmodel was gebaseerd
op bangmakerij en mooie praatjes. Niet lang daarna lanceerde de Gemeente de actie ‘Penslot’. Voor een nette prijs kunt u door een gecertificeerde slotenmaker een
penslot laten plaatsen. Niet alleen eigenaren, maar ook huurders.
Binnenkort wordt het Hoofdbureau van Politie uit onze wijk verplaatst naar de
Binckhorst. Gelukkig blijven er hier twee wijkagenten patrouilleren. Maar we moeten toch in de eerste plaats zelf op onze hoede blijven. En ons vooral niet al te veilig gaan voelen. Zelfs niet met twee pensloten op de voordeur.
jw

Buurt in beweging

We weten allemaal dat er pleegkinderen bestaan, maar
wist u dat je ook een pleegdier kunt hebben? Dat betekent
dat je tijdelijk zorgt voor een dier waar de eigenaar door
omstandigheden niet zelf voor kan zorgen.

Een pleegdier te gast
Het is allemaal in 2014 begonnen toen bekend
werd dat vrouwen in een gewelddadige relatie die
eigenlijk naar een Blijf van mijn Lijf Huis moesten, vaak
hulp weigerden omdat zij hun huisdier niet bij de
mishandelende partner wilden achterlaten. Blijf van
mijn Dier zoekt behalve voor katten ook pleeghuizen
voor andere dieren bijvoorbeeld honden, vogels en
konijnen.
Inmiddels weten veel instanties Blijf van mijn Dier te
vinden en is de dienstverlening uitgebreid naar allerlei baasjes die tijdelijk niet voor het eigen dier kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door langdurige opname in
een ziekenhuis, revalidatie in een kliniek, tijdelijke
opname in een verpleeghuis en recent ook voor langdurige corona patiënten. Sinds 1 jaar is Blijf van mijn
Dier een zelfstandige stichting die ook meewerkt aan
onderzoek naar- en samenwerking met- verschillende
disciplines die te maken hebben met huiselijk geweld
en dierenmishandeling. Recent werd gevierd dat het
vijfhonderdste dier is geplaatst!
Blijf van mijn dier
Mijn hele leven had ik huisdieren, nu wil ik er niet
meer aan beginnen omdat ik bang ben dat zo’n dier

’t Couperuslaantje
…

In deze tijd van historische hypercorrectheid
kreeg ik het angstvisioen, dat iemand het in zijn hoofd
kon hebben gehaald, dat de koloniale straatnamen
in onze wijk eigenlijk niet
meer zouden kunnen. Dat deze
namen te beladen zouden zijn
voor hedendaags gebruik. Dat
er naast roofkunst ook sprake
zou zijn van roofnamen, en
dat die weggepoetst moesten
worden.
Neem nou bijvoorbeeld de
Lombokstraat. Lombok is een
eiland dat meer dan honderd
jaar geleden door het knil
werd veroverd. Het vorstenhuis
uitgemoord, de schatten afge-

Pauline ‘Dutchess’ van Till
Pauline was een veelzijdig en enthousiaste wijkgenote.
Ze ging bij ons in de wijk naar school en vestigde zich in 1985, na
enige omzwervingen, met haar man en drie kinderen opnieuw
bij ons in de wijk. Een van haar grote passies was de golfsport.
Bekend werd ze niet zozeer vanwege haar eigen goede spelkwaliteiten (handicap 8) maar vanwege haar caddy-activiteiten.
Als een van de eerste vrouwelijke caddies stond ze diverse
(inter)nationale golfers bij op binnen- en buitenlandse toernooien. Ook ging ze mee als caddy met het Nederlandse team
naar de Alfred Dunhill Cup in 1991 in Hongkong en de World Cup
in 1992 bij Madrid. Bekend werd ze ook door het maken van vele
caddy-boekjes voor de Europese PGA toernooien. Dit bezorgde
haar, als baronesse, al snel de bijnaam ‘Dutchess’.

Nieuw redactielid
Kiddy Kohnstamm

mij overleeft en dan zit een ander ermee. Maar ik
mis het wel, zeker in coronatijd. Hoe ik te weten
kwam dat Blijf van mijn Dier bestaat weet ik niet meer
precies, maar op een gegeven moment heb ik mij
aangemeld via www.blijfvanmijndier.nl. Een paar
dagen later werd ik gebeld voor een gesprek en een
afspraak voor een persoonlijk bezoek. Een bijzonder
aardige jonge vrouw kwam op bezoek om uitgebreid
te vertellen hoe de stichting werkt en te horen wat
mijn mogelijkheden en wensen waren en hun regels
aan mij uit te leggen. Overal bleek rekening mee te
kunnen worden gehouden. Dieren met hun hele hebben en houden worden gebracht. Kattenbakgrit en
poezeneten worden per post bezorgd in 10 kilo zakken. Eventueel bezoek aan de dierenarts, ik rijd geen
auto en kan niet sjouwen, kan geregeld worden. Alle
onkosten worden betaald, maar als je wilt kun je mee
betalen of een donatie doen.

In 1993 verhuisde ik
met man en zoontje, vanuit
London naar Den Haag.
We kochten een huis in de
Riouwstraat. Na het wonen
in een metropool was Den
Haag een verademing met
bos en strand op een steenworp afstand en het centrum bereikbaar per fiets.
En de Archipel als wijk, toen nog vol kleine bedrijfjes,
bleek een heerlijke plek om te wonen.

Mijn jongste zoon woont in het buitenland en als het
na corona weer zou kunnen, ga ik daar eens per kwartaal een paar dagen naartoe. Ook geen probleem, dan
wordt voor andere opvang gezorgd. Mijn pleegpoezen
blijven maximaal ongeveer 6 maanden bij mij, want
als ze veel langer zouden blijven zou ik me er teveel
aan hechten en ze niet meer kwijt willen. Je tekent er
ook voor dat je het pleegdier weer terug zult geven
aan de eigenaar.
www.blijfvanmijndier.nl

Betty Aardewerk

voerd naar Nederland. Een deel daarvan is weliswaar
later teruggegeven, maar het blijft evengoed een
betreurenswaardige geschiedenis.

Na 21 jaar in de Riouwstraat, verkochten we in 2014
ons huis met de vele steile trappen. De nieuwe woonplek moest aan twee eisen voldoen: gelijkvloers en
wederom op loopafstand van de Bankastraat. Want
waar vind je zo’n ideale winkelstraat met zo’n gevarieerd aanbod aan winkels, cafés en eetgelegenheden?
Zo kwamen we terecht in het gloednieuwe appartementencomplex aan het Prinsevinkenpark. Het was
even wennen dat uitzicht vanuit onze slaapkamer op
de begraafplaats St. Petrus Banden. Maar het is een
prachtige begraafplaats en van één ding ben je verzekerd: geen geluidsoverlast!
Een wijkkrant is een belangrijk sociaal ‘bindmiddel’.
Ik draag graag mijn steentje bij door verslag te doen
van wat er zoal te zien en te beleven valt in onze
buurt. Bovendien kun je zo nodig, de mooie en minder mooie kwesties belichten en op die manier ervoor
waken dat wat deze buurt zo aantrekkelijk maakt, kan
blijven voortbestaan.
kk

Maar dan plotseling verschijnt er een naam in onze
wijk, die de geschiedenis doet kantelen. Mijn visioen
lost spontaan op. Aan een prachtig groen weggetje in
onze wijk, bijna niet te vinden, verschijnt een naambord: Couperuslaantje.

Herbestrating
Riouwstraat

Eigen weg?
Een tot op heden naamloze ‘Eigen Weg’ is van een
gëemailleerd naambord voorzien. Alsof het er altijd
al was geweest. Genoemd naar Louis Couperus, een
van onze grootste nederlandse schrijvers! Iemand,
die zeer begaan was met Indonesië, waar hij met veel
mededogen over schreef. En ook nog een schrijver uit
onze wijk. Hij zou er zelfs gewandeld kunnen hebben!

Het eerste deel van de herbestrating van de Riouwstraat – tussen Timorstraat en Bankaplein – is afgerond. Drie maanden eerder dan gepland. Een groot
compliment aan de harde werkers van wegenbouwer
NL 81 Infra en grondverzetbedrijf Damsteegt, en aan de
Gemeente. Het resultaat mag er zijn, de straat is een
stuk mooier geworden. Een paar extra bomen zou de
straat nog sfeervoller maken. Een bewonersinitiatief ?

Als éen naam het koloniale venijn kan neutraliseren
is dat de zijne wel. Het Couperuslaantje werd gelukkig net op tijd ingewijd.
jw

Tussen 4 januari en 7 mei wordt het deel tussen
Bankaplein en Koninginnegracht herbestraat.
Bankaplein tot Lombokstraat 4 t/m 29 januari
Lombokstraat tot Batjanstraat 1 t/m 26 februari
Batjanstraat kruising 1 t/m 10 maart
Batjanstr. tot Riouwstr. nr.200 11 maart t/m 9 april
Riouwstr. 200 tot Koninginnegr. 12 april t/m 7 mei

25 juli 1944 – 27 juli 2020
Pauline was verder jarenlang actief als secretaris van de
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor
’s-Gravenhage e.o. (avn). Van 2004-2012 zat zij verder in het
bestuur van de bewonersvereniging van het Burgemeester
De Monchyplein. Op datzelfde De Monchyplein organiseerde
zij jaarlijks de herdenking van de bevrijding van Den Haag
(8 mei 1945) bij het Irene-monument.
Pauline was ook een geducht bridger op de Blueclub in de
Javastraat en actief als vrijwilliger bij Museum Sophiahof
en het Museum Engelandvaarders in Noordwijk.
Met Pauline verliezen wij een betrokken wijkgenote.
Wouter Buwalda
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usanne Sluyterman van Loo

Uitvaartbegeleiding

Dick Keulemans (1959) is een artistieke
duizendpoot. Hij is onder meer actief
als schilder, dichter en schrijver. Daarnaast werkt hij twee dagen in de week
als tandarts.

KUNSTENAARS
IN DE BUURT

Dick Keulemans
telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

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

AANKOOP
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VERKOOP
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AANHUUR
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VERHUUR
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Zand Erover
Verhalen
uit koffietent
De Prinsevink

Sinds 1991 woont hij in een koetshuis in de

Mallemolen dat omgebouwd is tot theater, atelier
annex woonhuis, en sinds kort met een muziekstudio
voor zoon Jip. Hier wordt op maandag en dinsdag les
gegeven in zang, piano en ukelele. Dick studeerde af
in 1983 en werkte tot 2001 full time als tandarts. Rond
die tijd begon zijn creatieve talent aandacht te vragen
en besloot hij het roer om te gooien.
‘Ik ben opgegroeid bij ouders die heel verschillend in
het leven stonden. Mijn moeder was een rechtse liberaal, die wilde dat ik ging studeren en mijn vader was
een linkse rebel. Ik ben streng opgevoed en kon goed
leren. Door mijn moeder ben ik tandheelkunde gaan
studeren. Op mij 23ste had ik mijn eerste praktijk in
Den Haag op de Ieplaan. Rond mijn 32ste realiseerde
ik me dat het leven meer te bieden had dan alleen
werken en geld verdienen.’
‘Mijn vader was hoofdredacteur bij een groot bedrijf
en schreef daarnaast voor tijdschriften en kranten. Ik
besloot mijn creatieve kant te gaan ontwikkelen en
ben naar de kunstacademie gegaan om een inhaalslag te maken. Ik wist niet of ik echt kon schilderen,
maar werd aangenomen bij de kabk in Den Haag. Ik
heb de eerste drie jaar kubieke meters portretten en
stillevens in houtskool gemaakt, net zo lang totdat ik
behoorlijk goed kon tekenen. Daarna heb ik realisme
nooit meer gebruikt.’
‘Mijn handicap is dat ik slecht ben in het promoten
van mezelf, een misplaatse vorm van verlegenheid/
bescheidenheid. Tegenwoordig bestaat het merendeel
van mijn kunstwerken uit mixed media (gebruik van
verschillende materialen en technieken doorelkaar).’

 070 350 70 50  info@estata.nl

Boek&Buurt

Tandarts en kleinkunstenaar
‘In 2015 heb ik de cabaret opleiding op de Paul van
Vliet Academie gedaan. Ik wilde niet persé professioneel kleinkunstenaar worden, maar deed die
opleiding voor mijn ontwikkeling als mens. Ik moest
zingen en toneelspelen en wist dat ik door mijn
verlegenheid veel problemen tegen zou komen. De
zangleraar heeft mij mijn eerste zetje gegeven. Ik
was de enige van de groep die nooit op het toneel had
gestaan. Na het voorstelrondje moest ik als eerste
optreden met een liedje van Stef Bos... paniek. Ik heb
die angst uiteindelijk wel overwonnen en ben verder
gegaan met cabaret, dichten en zang. Ik trad onder
andere op met eigen werk bij Poëzie op Pootjes en Dichters aan Huis.’
‘Ik ben nu aan het onderzoeken waar ik mijn focus in
de laatste 25 jaar van mijn leven wil leggen. Het liefst
wil ik schrijven en dichten. Maar ik blijf wel werken
als tandarts.’
Op Omroep West zag ik een filmpje van Dick in de
serie Collega’s, waarin hij deskundig en met veel aandacht een Syrische asielzoekster/collega tandarts in
zijn praktijk begeleidt met Nederlandse patiënten.
Wat Dick de komende jaren ook gaat doen, zijn spoor
als kunstenaar en als mens heeft hij zeker al getrokken.

De oude koffietent ‘de Prinsevink’,
inmiddels verdergegaan als het hippe
John & June, was jarenlang een begrip
in de Archipel. Het was er niet alleen
gezellig en sfeervol, maar ook een plek
waar ervaringen en nieuwtjes werden
gedeeld. Aanvankelijk was een koffietent bestemd voor bouwvakkers en
werklui. Maar op den duur kwamen in
‘de Prinsevink’ ook steeds meer bewoners uit de Archipel binnen. Veel mensen met een eigen verhaal.

‘Ik ben nu aan
het onderzoeken waar
ik mijn focus
in de laatste
25 jaar van mijn
leven wil leggen. Het liefst
wil ik schrijven
en dichten.
Maar ik blijf
wel werken
als tandarts.’

En wie kan deze verhalen beter vertellen dan Frank
van der Valk, bijna veertig jaar eigenaar van ‘de
Prinsevink’. Samen met zijn vrouw Maryam, maakte
hij van de koffietent een graag bezochte plek. Na zijn
afscheid in 2019, verzamelde Frank 39 verhalen over
zijn ervaringen met de gasten van de koffietent. Hij
gaf deze uit in het boek: ‘Zand Erover’.

es
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‘In Den Haag staan de meeste koffietenten van Nederland. Waarom? Misschien omdat de ‘nette’ mensen
vroeger hun werklui niet bij hen thuis wilden laten
lunchen. Toen de koffietent zijn intrede deed, was dat
de plek waar de werkman zich thuis voelde.
‘De Prinsevink’ was de lust in ons leven. Maryam en ik
hebben de koffietent 39 jaar met plezier en enthousiasme gerund. Niet alleen kregen we dagelijks, soms
wel meerdere keren per dag, werklui binnen, maar
ook de buurtbewoners wisten ons op den duur te vinden. Zij zaten doorgaans op het terras. De locatie aan
de rand van het Scheveningse Bos was en is ook erg
aantrekkelijk. We hadden een druk leven want naast
de bediening verzorgden we ook de catering van de
verschillende Begraafplaatsen.’

In het weekend even naar de zandvlakte of de Scheveningse bosjes met kinderen of kleinkinderen?
Maak er een speurtocht van en ontdek de leuke kopjes van leeuwen, mannen en vrouwen, gebruikt
als gevelornamenten in de Celebesstraat, de Malakkastraat en de Bonistraat.

ontdek-je-stekje

1

Begin op de hoek van de Borneostraat en de Cele-

besstraat. Loop langs de Hairstudio en het Klokhuis,
de Celebesstraat in. Boven de ramen en de deurpartijen van nr.8 tot nr.12 zien we allemaal angstaanjagende
leeuwen met opengesperde muilen.
Even tellen hoeveel het er zijn!

Steeds voor u op
zoek naar bijzondere
lekkernijen!

Sla linksaf bij het kruispunt van de Celebes- en

Speurtocht
Gevelornamenten

de Bonistraat en loop naar de hoek van de Boni- en
de Malakkastraat. Daar staan twee hele hoge huizen
(nr.138,140,142,144) gebouwd in 1887, met een gevel
die zwaar versierd is met allerlei ornamenten.
De opdracht luidt: zoek te midden van al die
versieringen boven de ramen van de eerste
verdieping, het kopje van een boerin
met hoofdtooi en sierijzers.

3

‘De vaste klanten waren dikwijls echt ‘karakters’, waar
je makkelijk een verhaal over kon vertellen. Het leven
leek een feest. Ik ben zelf muziekliefhebber en de
platenhoezen van de Haagsche popgeschiedenis hingen bij ons als gordijntjes voor de ramen. Artiesten,
als rooie Ruud en Rooie Tinus, kwamen regelmatig
bij ons langs. Op den duur kenden de vaste klanten
elkaar zo goed dat zij nogal eens feestjes en uitstapjes organiseerden. Ook onze sportieve gasten waren
welkom. Zo ging een grote groep klanten samen
zeevissen op de wrakken van gezonken schepen met
een logger uit Scheveningen. Ze beleefden de gekste
avonturen. En werd Maryam door een vaste klant,
die onherkenbaar verkleed was als kerstman, op haar
vijftigste verjaardag afgeleverd bij een kookstudio.
We gingen varen en fietsen zoals bijvoorbeeld met de
vader van Michael Bogaarts. Het zijn allemaal leuke
en mooie mensen en herinneringen, die in de verhalen in mijn boek aan bod komen.’

4

Bankastraat 12 • Den Haag
www.gransjean.nl

Loop nu terug linksaf de Bonistraat in. Na de kruising

2
Dan volgt een heel blok huizen van nr. 38 tot nr.52

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

met heren die vrijpostig naar de overkant kijken. En
wat zien ze daar? Van nr. 39 tot nr. 47, sieren jongedames met een mopsneusje en zedig neergeslagen ogen
de gevels.

met de Celebesstraat is aan de rechterkant nog één huis:
Bonistraat nr.35, waar kopjes de gevel sieren. Daar zien we
een mannenkop zó stoer, dat je bijna zou denken dat het een
zeerover is. Boven één raam is het kopje gesneuveld. Zou dat
die sjieke dame geweest zijn die ook op deze gevel prijkt, of
de zeerover? Als je goed kijkt dan is dat te raden!

5

Alles geteld en gevonden? Steek dan nu de

Frank vertelt:

In ‘Zand erover’ geeft Frank van der Valk in 39 verhalen een levendig en authentiek beeld uit een voorbije
tijd van een gevarieerde groep bezoekers van ‘de
Prinsevink’.

Riouwstraat over en loop rechtdoor het Prinsevinkenpark
in, steek de Kerkhoflaan over en strijk neer voor een welverdiende versnapering in de koffietent aan de rand van het
bos. Tegenwoordig ook in het weekend open.
kk

Het boek bestellen kunt u op de website…
www.prinsevink.nl

es
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Alexandria 100 jaar
In onze buurt is er veel behoefte aan aannemers en schilderbedrijven
die ervaring hebben met verbouwing en onderhoud van de algemeen
voorkomende 19e-eeuwse type panden. We zien daarom vaak de
dezelfde, herkenbare borden als er een pand wordt gerenoveerd.
Een van die bedrijven is Alexandria met als zusterbedrijf Parkstaete.

In 2020 is het honderd jaar geleden dat Oscar Hugo Loeschke werd beëdigd
als scheepsmakelaar en een aannemingsbedrijf oprichtte. Dit was de voorloper van het huidige Alexandria. Vandaag staat het bedrijf onder leiding van
Mark Alexandria Loeschke, de kleinzoon van Oscar, en diens partner Julia
Schlemmer. Inmiddels loopt ook de vierde generatie zich warm om het stokje
over te nemen. Alexandria Garantie Aannemers en Meesterschilders is gespecialiseerd in restauratie, renovatie, verbouw en onderhoud van woningen.

Ankie Jansen (links)
& Ingrid Marcus

Sinds jaar en dag kennen de bewoners van de
Archipel het reisbureau Travel XL Archipel van
Ankie Jansen met Ingrid Marcus als vaste medewerker. Al 22 jaar zet Ankie zich als zelfstandig
ondernemer actief in voor de klant. Ankie en
Ingrid organiseren allerlei soorten reizen van city
trips tot cruises, individuele reizen, rondreizen
maar ook zakenreizen.

Travel XL
& MORE
Sinds maart dit jaar werpt Covid 19 een schaduw
over de reiswereld en ook Ankie en Ingrid zochten
naar creatieve oplossingen om deze hopelijk tijdelijke
trendbreuk in het reizen op te vangen. Vanaf maart
tot medio juni kon men niet meer op reis. Alle reizen
werden geannuleerd en er was geen enkele vlucht
meer in de lucht. ‘Wel hadden we het druk met de
annuleringen, de omzetting in vouchers en nu de
omzetting in geld. Na acht maanden nul inkomsten
waren we volledig afhankelijk van overheidssteun.’
In juni zijn we weer opengegaan
Tot die tijd waren we wel aanwezig maar hadden
door de lockdown minimaal contact met de klanten.
Toch wilden we laten zien dat we weer open waren
en zochten naar nevenactiviteiten. Met in gedachten
de zonnige stranden van Zuid Europa verkochten wij
afgelopen zomer modieuze en ludieke zonnehoeden.

Door dit aanbod kregen we weer veel aanloop. En met
een beetje positieve energie hebben we ook wel wat
reizen geboekt, afgelopen zomer. Tot eind augustus,
toen ging ook Griekenland en Spanje op slot.
Travel XL & MORE
We wilden toch bezig blijven. Het idee ontstond om
interieur spullen te gaan verkopen en aan onze naam
Travel XL & MORE toe te voegen. We bedachten: Nu
we ons leven niet buitenshuis kunnen verrijken, moeten we spullen verkopen die het leven binnen mooier
maken en waar we zelf blij van worden. We dachten
eerst aan een klein hoekje in de winkel met kussens,
plaids en cadeautjes. Maar uiteindelijk beseften we
dat we er beter vol voor konden gaan en zien of we
daaruit extra inkomen konden genereren. Inmiddels
is er volop keuze. We verkopen (klein) meubilair,
stoere en industriële tafels , stoelen, lampen en
lifestyleproducten. Alle producten kunnen worden
besteld in maat en soort. De klanten zijn enthousiast en positief. We hebben vanaf eerste week goed
gedraaid. Ook verkopen we leuke cadeautjes en zeker
met de Sint en de Kerstdagen in zicht, vindt u bij ons
wellicht dat ene cadeautje waarnaar u zoekt .
We weten niet hoe de toekomst eruit zal gaan zien. De
experts denken dat het wel twee, drie jaar gaat duren
voordat we weer gewoon kunnen reizen. Maar ik denk
dat mensen hun vakanties moeilijk kunnen missen en
al eerder weer op reis gaan. Vanmorgen hoorden we
dat de Canarische eilanden weer zijn “opengezet”, dus
we hopen voor de winter toch weer wat reizen te kunnen boeken. We houden moed. Het bloed kruipt toch
waar het niet gaan kan dus het boeken van reizen
blijft wel onze core business.’
es

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. In het eerste artikel was dat Salomon De Monchy, ditmaal
aandacht voor Henry Anthony Melchior Tieleman Kolfschoten.

Burgemeester

Hans Kolfschoten
De katholieke Hans Kolfschoten werd in 1957

tot burgemeester van onze stad benoemd. Die benoeming leverde aanvankelijk veel verzet op in protestantse Haagse kring, want Kolfschoten zou na bijna
vier eeuwen de eerste niet-protestantse burgemeester
van Den Haag worden en dat kon natuurlijk niet. Zo
waren die ‘gouden jaren’. Maar het verzet ebde heel
snel weg, want Kolfschoten bleek een aimabele, geestige, relativerende figuur. En tegelijkertijd een goed,
energiek en doorzettend organisator.
Kolfschoten, zoon van een wijnhandelaar, werd in
1903 geboren in Arnhem (opmerkelijk hoe nogal wat
Haagse burgemeesters een band met die stad hebben
gehad), volgde zijn opleiding aan strikt katholieke
scholen en studeerde rechten in Amsterdam.
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Wie waren
toch die
burgervaders?

Soms valt iets pas echt op als het er niet meer is.
We lopen langs, gehaast of in gedachten verzonken, nemen al dan niet waar en schenken weinig
aandacht aan wat we werkelijk zien. Voordat je het
weet is iets tot het vertrouwde straatbeeld gaan
behoren. En ineens is het verdwenen, een boom
is gekapt, een winkel is weg, een bankje is leeg.

Een lege bank

Vanaf 1991 besloot Mark Alexandria zich volledig te focussen op de aannemerij en de restauratie van oude en monumentale panden. Sindsdien heeft
hij een reputatie opgebouwd als expert in restauratie, renovatie, verbouw en
onderhoud van statige panden uit de 18e en 19e eeuw. Om die verbouwingen
helemaal af te kunnen maken werd er een nieuw schildersbedrijf opgericht,
Parkstaete. Dit bedrijf speelt in op de vraag naar exclusief schilderwerk zoals
houtimitaties en marmertechnieken. Bij het bedrijf werken uitsluitend meester-schilders. Julia is directeur van het bedrijf, Mark is bouwkundig adviseur.
Het is het de moeite waard om tijdens een ‘Corona-wandeling’ door de wijk,
de borden Parkstaete te registreren. Om bij een volgende wandeling, Corona
blijft nog wel even, de voortgang en het resultaat van de werkzaamheden te
bewonderen. Op bijgaande foto is een afgerond project te zien.

Tevreden bewoners van Batjanstraat 32 en 34

Klaar voor de toekomst
De afgelopen jaren heeft het bedrijf zich toegelegd op ecologisch verbouwen
en renoveren met minimale belasting voor het milieu. Door ecologisch te
(ver) bouwen tasten de gebouwen de natuurlijke omgeving zo min mogelijk
aan. Bij ecologisch bouwen wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van
energie, water en ruimte. Het zoveel mogelijk gebruiken van lokaal beschikbare en liefst ‘hergroeibare’ grondstoffen hoort bij de ecologische (ver)bouw.
Bouwmaterialen worden beoordeeld op hun hele levenscyclus en duurzaamheid. Deze werkwijze sluit perfect aan bij de circulaire economie.
fn

Hieke Muijselaar werd op 18 juni 1922 geboren in Den
Haag. In 1965 verhuisde ze met haar man naar de
Archipelbuurt. Korte tijd woonden ze boven de winkel in de Bankastraat, een bedrijf van vader op zoon,
alwaar ook hun dochter Manja werd geboren. Vlak
daarna verhuisde het gezin naar de Soendastraat, de
winkel bleef tot op de dag van vandaag.
In die winkel bracht Hieke een groot deel van haar leven door, samen met haar man, tussen antiquiteiten
en snuisterijen. ’s Winters samen naast de grote buiskachel, broodjes roosterend, koffie drinkend. Toen
dochter Manja de winkel overnam, bleef ze er nog
dagelijks komen, maar de laatste jaren zat ze vooral
buiten op het bankje, om de wereld vandaar gade te
slaan. ’s Avonds keerde ze, eerst op eigen houtje, later
geholpen door haar kleinzoon, weer kalm terug naar
de Soendastraat.
Daar blies de bijna 98 jarige Hieke op een maandag
in mei dit jaar – ze voelde zich na het opstaan niet
zo lekker – in bijzijn van haar dochter en kleinzoon
rustig haar laatste adem uit.
Iedereen die door de Bankastraat liep heeft haar vast
wel eens gezien; de oude gebruinde en tanige vrouw,
die vrijwel iedere dag, bij weer en wind op het bankje
zat. Eigenzinnig, met een scherpe blik die, naarmate
de jaren verstreken, steeds vaker afdwaalde. Ik zag
haar vrijwel dagelijks op mijn boodschappen-ronde;
een goedemorgen, een knikje, dat soms wel, soms
niet beantwoord werd. Vaak nam ik dat beeld voor
lief, een enkele keer drong het meer tot me door. Wat
mooi, dacht ik dan; zo oud te worden; niet ingelijfd
bij de bejaarden in een verzorgingscentrum, maar
buiten, onder de mensen, deel uitmakend van het
straatbeeld, middenin onze wijk.

Op de kleurrijke bank naast café Banka
zat vrijwel dagelijks eén van onze oudere buurtbewoonsters: Hieke Muiselaar-Zuidwijk. Soms schoven
andere buurtgenoten aan, hielpen met een van haar
kruiswoordpuzzels of maakten gewoon een praatje,
maar meestal zat ze daar alleen, op de mozaïekbank
waar ze ooit zo tegen geprotesteerd had.
Sinds Hieke plotseling overleed op 25 mei is de bank
leeg en werd het straatbeeld, met vlak daarvoor ook
de sluiting van café Banka, toch anders, stiller.

De dag voor haar overlijden zat Hieke nog de hele
dag buiten. Manja gaat onverdroten door met haar
brocante, stoelenmatten en de verkoop van honing.
Ik loop er vrijwel dagelijks langs.

Ron Bruinijnius, hét gezicht
van de Archipelschool

Een bekend gezicht in de buurt voor iedereen die weleens tijdens
schooltijd over de Bankastraat loopt. Ron Bruijnius loopt op maandag en op
vrijdagmiddag op en neer van de Archipel- naar de Willemsparkschool alwaar
de kinderen gebruikmaken van de gymzaal. Als gewaardeerd schoolbeheerder
en overblijfcoördinator zorgt Ron er graag voor dat de kinderen (en hijzelf !)
op een veilige manier aan hun beweging toekomen.

Zebra’s op de Kerkhoflaan!?
In de vorige wijkkrant stond een stukje over mogelijkheden om de
Kerkhoflaan/Ary van der Spuyweg autoluw te maken. Onvermijdelijk volgden
daar wat reacties op. Van ‘meteen doen’ tot ‘autootje pesten’. Maar er kwam
ook nog een praktische suggestie: Waarom niet een paar extra zebrapaden
aanleggen op plekken waar veel overgestoken wordt? Bijvoorbeeld bij de kruising met het Prinsenvinkenpark, bij de RK begraafplaats, of in de bocht van
de Aletta Jacobsweg. Niet kostbaar, makkelijk te realiseren. En vermoedelijk
effectief om voorlopig de snelheid op deze sluiproute af te remmen.
ah

Maar de bank voor de winkel is leeg.
Theodora Plas

H i e k e Mu i j s e l a a r
1922 — 2020
De fietspaden aan de Kerkhoflaan zijn vanwege gevaarlijk loszittende tegels
afgesloten. De gemeente heeft herstel gepland in het laatste kwartaal van 2020.

Hij ging voor de oorlog aan de slag bij de toenmalige
rksp, de “Roomsch-Katholieke Staatspartij” , en
werd secretaris van premier Ruijs de Beerenbrouck.
Na de bevrijding was Kolfschoten korte tijd Minister
van Justitie in het kabinet Schermerhorn-Drees. Dat
was vlak na de oorlog een lastige functie vanwege
de bijzondere rechtspleging en de noodzakelijke
zuivering van rechtscolleges. Zijn weigering om
twee overlevenden van vernietingskamp Sobibor een
verblijfsvergunning te verlenen leidde eerst in 2010
tot officiële excuses van de regering.
In 1946 werd hij lid van de Eerste Kamer voor de later
in het cda opgegane Katholieke Volkspartij en vervolgens burgemeester van Eindhoven.
Breed gewaardeerd
Haags Burgemeester was Hans Kolfschoten van
1957 tot eind 1968. Hij leverde een flinke bijdrage
aan het vernieuwen en grootstedelijker maken van
de ingeslapen stad. Onder zijn toezicht verrees het
Congresgebouw (ooit bekend vanwege het North Sea
Jazz Festival) en hij heeft zich hard ingezet voor veel
nieuwe woningbouw in en rondom Den Haag.
Na zijn pensionering werd hij onder meer voorzitter
van de Hartstichting.
Kolfschoten overleed in 1984. In Den Haag. Een breed
gewaardeerde burgemeester. Niet wars van decorum,
maar zeker niet autoritair. Een samenbinder.
ah
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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.

vreemde vogels

Stemmen van gene zijde
Wie rond 1880 sterke behoefte had aan een gesprek met
een overleden dierbare, wist de weg naar de Riouwstraat snel te
vinden. Daar, op nummer 66, resideerde de struise koningin van
de dansende tafels, Elise van Calcar. Haar naam leeft nu alleen
nog voort bij antiquaren, die hun ganse loopbaan plegen aan te
kijken tegen een exemplaar van haar biografie, uit 1922, met de
omvang van een Statenbijbel, geschreven door vriend en schilder
J.H. Sikemeier. Hij is ook de vervaardiger van het hier
afgedrukte olieverfportret.

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

Krishna
Thakrar is sinds

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

Buitenlandse
buurtgenoten

2015 in Nederland samen
met haar man Atul. Ze hebben
na veel omzwervingen over de hele wereld, van Kenia
naar de Verenigde Staten en van India naar België,
gekozen voor Nederland en meteen ook voor Den
Haag. Wereldburger vindt ze een mooier begrip dan
expat. Ze is namelijk helemaal niet ‘ex’ maar juist erg
‘in’ overal waar ze woont en wat ze doet.
Wat doe je?
Krishna vindt in elk land een mogelijkheid om deel
uit te maken van de samenleving en een eigen bijdrage te leveren. Na in India energie te hebben gestoken
in educatieve programma’s, besteedt ze in Nederland
veel tijd aan de introductie van Pickleball. Pickleball
is een indoor en outdoor sport en lijkt op het kind
van badminton, tennis en tafeltennis. Het spel wordt
ook door steeds meer oorspronkelijke Nederlanders
gespeeld omdat een inclusieve sport geschikt is voor
alle leeftijden. Naast zelf Pickleball spelen, wandelt en
fietst ze graag en fitnest ze bij de Bataaf. Ze heeft tijdens de eerste Lockdown haar ook wandelende buren
goed leren kennen.

archipelzonwering@gmail.com

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

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)

‘Pickleball is een
indoor en outdoor sport
en lijkt op het kind
van badminton,
tennis en tafeltennis’
Hoe ervaar je het leven in de wijk?
Ze doet hard haar best om, te beginnen met de naam
van de stukjesschrijver, de letterklanken van de
Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Hoewel het
lastig blijft dat bij het geringste accent de autochtonen hun allerbeste Engels laten horen. Krishna
vindt wonen in de Archipelbuurt heel plezierig: de
deskundigheid en de dienstverlening in de winkels is
uitstekend en het aanbod van producten is ook heel
goed. Omdat ze veganistisch eet, kookt ze meestal zelf
en dan vooral de Indiase keuken. Ze kon mij jammer
genoeg niet een goede verwijzing naar een Indiaas
restaurant geven!
Met haar zoon en dochter aan beide kusten van de
VS blijft Krishna zich introduceren als wereldburger
maar ze ziet zichzelf nog een hele tijd in Nederland
wonen.

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

Wilt u ook meedoen aan de rubriek ‘Buitenlandse
buurtgenoten’ meldt u zich dan aan bij
elseponsen@gmail.com
fn

in de archipel

Van gouvernante tot onderwijspionier
Na haar opleiding tot onderwijzeres
ging Elise van Calcar (1822 – 1904) om
gezondheidsredenen aan de slag als
gouvernante, ontwikkelde een passie voor kinderen (die ze zelf niet
had) en vond haar ideeën over
opvoeding terug in het werk van
de Duitse pedagoog Friedrich
Fröbel, de bedenker van de
kindergarten, van wie zij een veelgelezen biografie schreef. Om
kinderen een optimale opvoeding te geven, aldus Van Calcar,
dienden alle vrouwen, niet alleen
moeders, hoger onderwijs te
volgen en zelfstandig te worden
in denken en handelen. Zo groeide
Elise van Calcar uit tot een van de
bekendste onderwijspioniers van
ons land en een geducht feministe,
die haar stem liet horen op internationale conferenties. In haar woning aan de
Riouwstraat begon Elise van Calcar een modelkleuterschool en gaf ze cursussen aan jonge
moeders. Het vuur van haar letterkundige carrière,
met successen als het kinderboek Vertellingen van de oude
tante Christine (1848) en de roman Evangeline (1854), bleek echter
te doven en alras ontstak in haar een nieuwe vlam: die van het
spiritisme, occultisme en esoterisme.

wekelijks spiritistische seances beleggen in de Riouwstraat. Zo’n
twaalf mensen konden per sessie aanschuiven, ze werden ontvangen in de propvolle suitekamer aan de straatzijde. De achterkamer, grenzend aan de tuin, was bestemd als seancekamer, waar
rond een schaaktafeltje vier personen aan het gesprek met de
dode konden deelnemen. Er kwamen van gene zijde boodschappen door via een medium, in wie wij een inwonende vriendin van
Elise herkennen. Deze weduwe Eigeman–Van Kempen
deed, in trance op de grond liggend, de meest
onthutsende uitspraken, terwijl Herman als
magnetiseur zijn steentje bijdroeg.

Elise van
Calcar

Seances in de Riouwstraat
Als christelijk spiritualist gaf zij vanaf 1877 het tijdschrift Op
de Grenzen van Twee Werelden uit. En zij liet het, zoals wel vaker,
niet bij woorden. Elise en haar echtgenoot Herman, voormalig
fabriekseigenaar en oud-burgemeester van Wassenaar, gingen

In 1892 vroeg Louis Couperus Elise per
brief of hij en zijn vrouw zo’n sessie
mochten bijwonen. Of het verzoek is
ingewilligd, weet ik niet, maar de
seance in zijn Indische roman De
stille kracht (1900) is zo levensecht beschreven dat het zeer
wel mogelijk is. Opmerkelijk is
ook dat andere spiritistische
incidenten in het boek, zoals de
stenenregen en het sirihspuwen,
al in de jaren negentig in detail
beschreven stonden in het tijdschrift van Elise. Toen haar eens
gevraagd werd naar haar opinie
over de moderne Nederlandse
letterkunde, zei ze: “Toch lees ik
zelfs Louis Couperus, ’t is een mooi
talent, maar een ware weekeling; ik
zou zoo graag een krachtig geraamte
willen zetten in dat slappe lichaam.”

Ze sprak die woorden tegen M.J. Brusse, befaamd journalist en schrijver van Boefje, die haar
in 1897 kwam interviewen voor haar 75ste verjaardag:
‘Ik stond voor haar huis in de Riouwstraat in Den Haag; in het spionnetje boven zag ik een gezicht naar mij kijken, plots terugtrekken... mijn oogen direct een anderen kant op. Maar meteen wist
ik nu, dat mevrouw Van Calcar er uit zag, zooals ik mij haar had
voorgesteld, nauwkeurig portret van mijn verbeelding, toen ik
haar Hermine had gelezen.’
Of de stem van Elise van Calcar ook nog na haar dood ooit te
horen is geweest in de Riouwstraat, waag ik te betwijfelen.
José Buschman

Op reis in Coronatijd
Wat moet je nu doen

in tijden dat je eigenlijk je
huis niet uit mag, tenzij het
noodzakelijk is? Je komt niet
om lezen heen, tenzij je verslaafd bent aan ingewikkelde
puzzels met veel weiland, bos en lucht. Of een grote achterstand
hebt in het ordenen van een verzameling.
Al jaren had ik het boek Op reis door mijn kamer van Xavier de
Maistre in mijn kast staan, in het frans. Nu was de tijd om het te
lezen. Ik had het al wel es geprobeerd, maar ver was ik niet gekomen. Maar ook nu liep ik er in vast. Mijn middelbare schoolkennis van het frans en een woordenboek waren onvoldoende. Soms
kwam ik een paar zinnen ver, om daarna weer te ontsporen. Wat
was er nu aan de hand?

Toch maar es in het nederlands proberen te lezen. De laatste nederlandse vertaling was al lang geleden uitverkocht. Maar plotseling was er een herdruk. De uitgever had vast geroken dat de vraag
naar dit boek wel zou aantrekken. Dat er meer mensen zouden zijn
die nu op reis zouden gaan in hun kamer. Met de Maistre als gids.
Al snel begreep ik waarom ik erin was blijven steken
De schrijver was een 18e eeuwer, hij dacht en schreef nogal wijdlopig. Zijn gedachten fladderden van hot naar her en weer terug.

Gingen luchtig alle kanten uit en waren onvoorspelbaar. Alles in
en om zijn kamer, waar veel te zien en te herinneren was. Lastig
om dat in het frans te volgen.
Maar in het nederlands was het te doen, dag na dag, 42 dagen
lang. De Maistre had huisarrest opgelegd gekregen als straf. Hij
had geduelleerd en dat was verboden voor militairen. Nu woonde
hij gelukkig in een aangenaam huis met een huisknecht. Die was
ook zijn enig gezelschap. Hij bespreekt zijn schilderijen, behandeld zijn gemoedstoestand en zijn herinneringen, maar hunkert
nooit naar de buitenwereld. Hij vindt het wel best zo. Zonder
feesten, bals, diners en andere verplichtingen. Anderhalve meter
afstand houden zou voor hem geen enkel probleem geweest zijn.
En het waren bovendien ook maar 42 dagen.
Afleiding
Het schrijven was een aardigheidje. En gaf bovendien afleiding.
Hij publiceerde nog een paar verhalen. Die zijn bijna vergeten. Of
hij ook las, blijkt uit niets. Dit boek maakte hem bekend, het werd
vaak herdrukt. Hij had dat niet verwacht. Maar hij wordt zelfs nu
nog steeds gelezen.
Ik vraag me af of er in de komende tijd een hausse komt van
‘Corona Memoires’. Stuurt u de uwe aan onze redactie. ‘Corona
in honderd woorden’. (Maar meer mag ook.) De beste worden
gepubliceerd.
jw
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Architectuur in de Archipel & Willemspark

Samen zoeken we

Een nieuw gezicht

Hofjes
oases van rust

Rijker
Leven

De hofjes kwamen veelal tot stand door particulieren of
liefdadigheidsinstellingen. Hofjes voor weduwen en
alleenstaanden waren de voorlopers van de woningbouwverenigingen. De rijken doneerden geld voor de behoeftigen, maar er was ook een gemeenschappelijk belang.

Een belangrijke basis onder een goed, rijk leven is dingen
die je graag doet ondernemen samen met mensen die je
graag ziet. Dat is precies wat we proberen voor iedereen
een stapje dichterbij te brengen met het initiatief ‘Rijker
Leven’. De meeste energie komt van u zelf, uit de wijk.
U komt met ideeën!

Door epidemieën kwam ook de gezondheid

van de rijke inwoners in gevaar. Zij woonden in de
directe omgeving van de welgestelden. Dat was ook,
behalve het sociale aspect, een van de beweegredenen
om de Woningwet van 1901/1902 tot stand te brengen.
Daarin werden tevens stedenbouwkundige randvoorwaarden gesteld zoals straatbreedten, zonlichttoetreding en ventilatie. De wet bepaalde ook dat uitbreidingsplannen moesten worden gemaakt.
Hofjes in Willemsparkbuurt
Het Hofje aan de Schelpstraat van de Dirk en Johanna
Anthonia Lammers Stichting dateert van 1875 (nu van
de Koninklijke Haagse Woningvereniging), gebouwd
door B.P. Schippers voor ongelukkige fatsoenlijke weduwen of juffrouwen uit de burgerstand. Bovendien
bepaalden de oprichters dat in Scheveningen nog tien
woningen voor ‘ongelukkige weduwen en kinderen
van verongelukte vissers’ moesten worden gebouwd.
Niet toevallig dus dat een vrijwel identiek maar iets
kleiner hofje aan de Badhuisstraat in Scheveningen
ontstond. De woningen zijn klein met een kamer
op de begane grond, een keukentje, natte cel en een
slaapkamer op de verdieping. Ooit waren ze bedoeld
voor een gezin.
Verder vinden wij in Willemspark o.a. het Javastraathofje en het Hofje Het Javalaantje.
Hofje van Schuddegeest
Aan de noordkant van de Javastraat vinden wij het
Mallemolenhofje en het hofje van Schuddegeest

Open
dagelijks
— 12.00 u
tot 15.00 u
Heilige Missen
zijn hervat

Hofje van Lammers,
Schelpstraat

Alexanderhofje,
Bankastraat

‘Wie geeft
de bewoners
ongelijk
dat zij de rust
van hun oase
in het stadsrumoer willen
beschermen’

waarover het volgende verhaal.
Hoewel de oma in het hiernavolgende
verhaal niet in de Archipelbuurt
woonde (mijn andere grootmoeder
woonde in de Lombokstraat) vertelde
zij dat toen zij een keer in de tram zat,
die toen nog door de Javastraat reed
(voorheen Laan van Schuddegeest), de
trambestuurder het voertuig plotseling piepend en knarsend tot stilstand
bracht. Reden was dat een klein kind
midden op de rails stond. De trambestuurder pakte het kind resoluut beet
en bracht het naar een adres in het
nabijgelegen Hofje van Schuddegeest.
Kennelijk wist hij bij wie het kind hoorde! Een onvergetelijk verhaal over dit hofje!
In de Archipel vinden wij verder het Paramaribo
hofje, het Alexanderhofje en het Delihofje. Gebouwd
om in noden te voorzien zijn de hofjeswoningen over
het algemeen klein en bieden slechts het hoogstnoodzakelijke. De eenvoudige woningplattegronden
voldeden nog niet aan de eisen van de Woningwet van
1901. Samentrekken van twee woningen tot één is nu
vaak een oplossing.

Ilse Mijnhart en Anne Wiebaut

De aantrekkingskracht van hofjes
Dat is de oase-achtige sfeer en het privé karakter. In
de meeste gevallen zullen de bewoners de samenhang
waarderen. Dat de hofjesbewoners gesteld zijn op
hun privacy, bleek wel uit reacties bij het maken van
foto’s voor dit stuk, in de trant van ‘Wat doet u hier’?
‘Weet u wel dat dit privé terrein is’? De borden ‘Verboden toegang voor onbevoegden’ zijn bij vrijwel ieder
hofje te vinden. Toegangen zijn veelal afgesloten voor
buitenstaanders.
Wie geeft de bewoners ongelijk dat zij de rust van
hun oase in het stadsrumoer willen beschermen!

de mogelijkheden uit om die
ideeën te gaan waarmaken.
Wij vanuit de organisatie
ondersteunen alleen maar
daarbij. Veroniek Janssens en
ik – Anne Wibaut – hebben
met een heel team, met heel
veel plezier afgelopen
2,5 jaar hieraan meegewerkt.
We hebben het langzaam
maar gestaag zien groeien,
tot een initiatief met heel
veel activiteiten die het leven
van veel mensen verrijken.
Het wiel is gaan draaien, en we hopen dat het nog
heel lang doorgaat. Wij gaan ons stap voor stap terug
trekken uit het organiseren, en ons stokje wordt
overgenomen door Ilse Mijnhart. Zij zal in levende
lijve graag met u kennis maken op zoveel mogelijk
gelegenheden. Hier toch alvast een foto zodat u het
nieuwe gezicht van Rijker Leven kent. Gelukkig blijft
zij samenwerken met het Veranderteam dat al 2,5 jaar

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

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf

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

In de Archipel&Willemspark is de bezoekgroep van de Jacobusparochie 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.
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.

Kerkopenstelling dagelijks van 12.00 – 15.00 uur. Dagelijks een H. Mis om
12.45 uur. Zondags H. Mis om 10.15 uur en 17.00 uur met maximaal 30 personen. Vooraf opgeven via de website is vereist.
Ook in het laatste kwartaal van 2020 kunnen wij in verband met Corona helaas
nog geen bijeenkomsten/uitstapjes voor ouderen organiseren.

Samen
houden
we onze
buurt
leefbaar
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Mocht u interesse hebben in een van bovenstaande
zaken of heeft u zelf een idee, neem dan contact op
met: Rijker Leven t.a.v. Ilse Mijnhart 06 398 50 694
of mail naar ilse.mijnhart@florence.nl

Vanuit de redactie wilden we in deze coronatijd graag extra aandacht geven
aan de mensen in de thuiszorg. Ik had een kort gesprek met Melanie Krul, die
de planning voor de thuiszorg in het Schakelpunt verzorgt.

Door Bart Brouwer
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Ook in deze lastige corona-tijd zijn we gelukkig deze
zomer in staat geweest om allerlei zaken weer op te
pakken. Na de lockdown in het voorjaar zijn kleinschalige activiteiten weer begonnen. Zo wordt er
weer koffie gedronken in het Schakelpunt, komen de
Verborgen Schatten verhalen vertellers weer wekelijk
bijeen, is men weer actief bij yoga en bewegen op de
stoel, gaan we weer met elkaar naar musea en naar
concertjes, was er een gedichtenwandeling en ook
de gespreksgroepen en de leesclub pakten de draad
weer op. En: 26 januari om 10 uur is de eerstvolgende
lezing in het Vreedehuis, meer informatie volgt binnenkort. Het Happy Hour moeten we helaas nog even
missen.

Thuiszorg in de Archipel

Rosi Kharagjitsing & Ingrid Abdoel van Thuiszorg Florence

Kerkopenstelling Vieringen & Activiteiten

NassauHuis

gezamenlijk aan de basis staat van dit bloeiende initiatief en ons het vertrouwen geeft dat het nog jaren
door zal gaan kleur te brengen in het leven.

In verband met de verscherpte coronamaatregelen en de hoge besmettingsgraad in Den Haag kunnen we nog niets aankondigen over Kerstmis 2020.
Wij verwijzen naar de website voor het programma voor Kerstmis.

‘De thuiszorg werkt in wijkteams van ongeveer 25 collega’s door heel Den Haag. Hier in de Archipel werken
15 collega’s. Op dit moment hebben we veel werk. We
krijgen aanvragen vanuit het ziekenhuis, de huisarts
en soms vanuit de familie of van de cliënten zelf, die
aangeven sommige handelingen niet zelf te kunnen
verrichten. We helpen de mensen op allerlei gebied.
Soms gaat het om het geven van medicatie, soms om
het aandoen van steunkousen maar ook om wasbeurten en mondzorg. We kijken wat de client nodig
heeft en wat we in die twee beschikbare uren voor hen
kunnen doen.’

‘Voor de mensen die met
corona in het ziekenhuis
hebben gelegen is een
speciaal coronateam opgezet’
‘In de Archipel zijn flink wat aanvragen voor reguliere
zorg. Ook krijgen we regelmatig aanvragen van mensen die met corona in het ziekenhuis hebben gelegen
en nazorg nodig hebben. Er is voor hen een speciaal
coronateam opgezet.’

Ook op afstand…

archipelwillemspark.nl

Melanie vertelt;

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

‘De corona aanvragen worden aan het einde van een
route behandeld, dus aan het eind van de ochtend,
de middag of avond. De verzorgers krijgen speciale
bpm pakketten mee met de nodige beschermings-

middelen. De client moet er wel voor zorgen dat er
gelegenheid is voor de hulp om zich om te kleden. Er
moeten vuilniszakken en ontsmettingsmiddelen zijn
zodat de middelen kunnen worden verwijderd. De behandeling aan het einde van de route is een bewuste
keuze. Er worden geen andere cliënten meer bezocht
waardoor de kans op besmetting nihil is. Ook kan
de collega naar huis gaan om te douchen en zich om
te kleden. Op het ogenblik zijn het vooral de oudere
mensen die corona nazorg van ons krijgen.’
‘Helaas duurt de coronatijd nu al zo lang dat er personeelsleden beginnen uit te vallen. De verzorgers in de
thuiszorg werken altijd onder druk, maar nu in deze
tijd is die druk extra hoog geworden. De verzorgers
zijn moe van het harde werken of zijn zelf besmet
geraakt, ook door contact met hun omgeving. Soms
moeten ze dagenlang in quarantaine voordat ze weer
aan de slag kunnen. In het begin waren er weinig
ziekmeldingen maar op het ogenblik is het ernstig.
We werken veel met uitzendkrachten, zzp-ers en
invalhulpen.’
Hulde
We mogen ontzettend blij zijn dat er nog steeds mensen zijn die in de thuiszorg willen werken. Natuurlijk
hopen we dat het tij zich zal keren, maar zeker is dat
ze nu en straks alle zeilen moeten blijven bijzetten.
Daarom hulde aan jullie, de verzorgers van de thuiszorg, de mensen die de handen uit de mouwen blijven
steken en een helpende hand bieden aan de mensen
die het nodig hebben in deze moeilijke coronatijd.
es
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Veel inwoners van Archipel&Willemspark zijn wel eens in wijk- en
dienstencentrum Het Klokhuis aan de Celebesstraat nr.4 geweest. Al was
het maar om hun stem uit te brengen of om bloed te laten prikken. Deze
achterpagina van de wijkkrant geeft veel praktische informatie over bijvoorbeeld openingstijden en geplande activiteiten. Maar valt er iets meer
te zeggen over Het Klokhuis, dat zich sinds 2016 ook een van de Haagse
‘Buurthuizen van de Toekomst’ mag noemen? Wordt het wat naar kantoor ogende Klokhuis goed door de wijk benut? We vragen het aan Ruud
Klein, voorzitter van de Stichting die het centrum onder zijn hoede heeft.

Buurthuis ’t Klokhuis
Ruud Klein: ‘Het Klokhuis is in 1974 opgericht. Eerst was het een
wijkcentrum van welzijnsorganisatie Zebra, sinds 2006 is het een zelfstandig
buurthuis. We werken met twee beheerders, vijftien vrijwilligers en vier
bestuursleden. Het bestuur stelt het beleid vast’.

‘Is er een
activiteit welke u
met anderen wilt
doen? Het kan in
’t Klokhuis!’

Hoe ziet dat beleid er uit? ‘Ons voornaamste doel is om buurtbewoners
ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden te geven. Maar ook de mogelijkheid tot inspanning, zoals gymnastiek voor ouderen of tafeltennis, en
educatie, bijvoorbeeld via taalcursussen en de bibliotheek. Vaak bieden we
simpelweg een luisterend oor en geven advies wanneer daar vraag naar is.
Buurtbewoners komen soms ook alleen voor een kop koffie of pannnenkoeken. Het is daarnaast de thuisbasis voor de Wijkbus Stap-in, de W&A Bewonersorganisatie, de Vereniging Groepswonen door Ouderen en de Ouderenconsulent van Zebra. Zaalverhuur is een belangrijke inkomstenbron.’
Is het Klokhuis er alleen voor wijkbewoners of ook voor anderen? ‘Het is
in eerste aanleg voor de buurt bedoeld, maar niet exclusief. Andere Hagenaars
kunnen er gebruik van maken, een ruimte huren, maar het is nadrukkelijk
niet voor feesten en partijen bestemd. Kinderactiviteiten vinden vooral in
Clubhuis Cantaloup in het Willemspark plaats.’
Wie bedenkt plannen en activiteiten? ‘Zo’n 90 procent wordt bedacht door
wijkbewoners zelf of door derden. Wij zien het als onze hoofdtaak om aan hen
de ruimte daartoe te bieden, ook voor geheel nieuwe activiteiten. Waar nodig
begeleidt en faciliteert Het Klokhuis .’

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.

Veertig procent van de wijkbewoners is van niet-Nederlandse afkomst.
Is dat een van de doelgroepen? ‘Nee, niet speciaal. De hier wonende buitenlanders, veelal hoger opgeleide expats, hebben eigen kanalen. Ze zitten niet
op een buurthuis te wachten. Maar als gezegd, we staan open voor initiatieven.’
Biedt het Klokhuis speciale steun in deze coronatijd? ‘Nee, dat is primair
een taak van welzijnsinstelling Zebra (te bereiken op 070 205 30 03) die zich
onder meer met burenhulp bezighoudt. En van kerkelijke organisaties. We
hebben natuurlijk wel alle vereiste interne coronamaatregelen getroffen. Helaas
moesten we, zoals zoveel andere instellingen, in het voorjaar langere tijd dicht.’
Hoe wordt het Klokhuis gefinancieerd ? ‘Grotendeels via subsidie van de
Gemeente (jaarlijks 90.000 euro) en deels uit eigen inkomsten via verhuur van
ruimte (jaarlijks 35.000 euro). Daar betalen we de huur, onderhoud, beheer,
schoonmaak, en bewaking van. Er is geen batig saldo. Door corona lopen we
dit jaar helaas veel verhuurinkomsten mis.’
ah

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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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

13.30 tot 15.00 uur

dinsdag
Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
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

Bouwkundig
spreekuur

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

woensdag
Yoga

09.00 uur Engelstalig

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

10.00 tot 11.00 uur
— 0p afspraak

vrijdag
Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
09.00 uur

Klei en boetseer club

De heer Willem Oostdam | penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl

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

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

Alexander Techniek

Mevrouw Liesbeth de Bles | bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m

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

koffie & thee
in de ontmoetingsruimte

LabWest prikpost

Bestuur Stichting Het Klokhuis
De heer Ruud Klein | voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

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

dagelijks open

donderdag

Beheer: mevrouw Randjeni Dubar
Assistent beheer: Demos Negassi

De heer P. Damen | bestuurslid
pdamen43@gmail.com

programma het klokhuis

Expositie
’t Klokhuis
t/m 17.01.2021

10.00 uur
— 0p afspraak

Koersbal 50+

Robert Bolt pakt uit!

Toen Robert (1931) acht jaar was begon hij met tekenen en schilderen op

zijn zolderkamer in Den Haag en in het atelier van zijn grootvader Louis Roessingh (Assen 1873 – Antwerpen 1951) in de Zilversmidstraat in Antwerpen. Als
beroeps-kunstschilder heeft hij zijn kleinzoon op het pad van het schilderen
gezet. Hij kreeg de raad om, als hij zin kreeg om te schilderen, hij dat vooral
moest doen. Robert volgde naast zijn baan als docent basisschool in Nederland, en naderhand in Zweden, lessen bij vele kunstschilders. De laatste jaren
gaat zijn belangstelling uit naar landschappen, portretten en een enkele
abstract. Op dit moment krijgt hij les van Wim Barends.
Door een verhuizing gedwongen om zijn oeuvre van de hand te doen, heeft
de kunstenaar besloten om de tentoongestelde werken gratis ter beschikking
te stellen van de liefhebber. Bezoekers worden in staat gesteld hun keuze te
maken en moeten het gekozen werk (één per persoon) op de laatste dag van de
tentoonstelling af komen halen. De enige tegenprestatie die wordt verlangd is
een korte schriftelijke motivatie van de keuze.

10.00 uur
Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek

op de 1e verdieping
12.30 tot 13.30 uur

zaterdag
Sodurado

13.30 uur 5–10 jaar

zondag
Geünieerde Loge
Theosofie
11.00 uur

www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

telefoon 070 350 35 11

