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4 mei, vanaf 17.30 uur in de Vredeskapel
• Een programma met maaltijd, een tweetal korte  
 inleidingen en bijzondere gasten, waaronder   
 vertegenwoordigingen van verschillende religies  
 in onze wijk.
• Aansluitend een moment van stilte en overden- 
 king in de aangrenzende Vredeskapel (hoe toe- 
 passelijk), waarna we om 19.30 uur vertrekken  
 naar het Carnegie-plein.
• Inleider op de avond zal o.a. zijn: Nazir Mohamed,  
 politie-functionaris bij Politie Haaglanden, in  
 zijn vrije tijd secretaris van de bew. Organisatie  
 REVA. Hij zal als moslim spreken over de Islam  
 en hoe zijn persoonlijk geloof  zich verhoudt tot  
 agressie en vrede.

Uitnodiging aan alle wijkbewoners

U kunt binnenlopen vanaf 17.30 uur. Om 18.00 
uur start de goed verzorgde maaltijd. Deelname is 
kosteloos. Tot en met vrijdag 28 april kunt u zich 
hiervoor opgeven via inutma@steknet.nl of bel 
Idelette Nutma, 06-51 10 70 70

Het aantal uitlaatplekken wordt 
uitgebreid. De gemeente plaatst 
ongeveer 300 extra hondenpoep-
bakken waarvan een deel met een 
dispenser voor hondenpoepzakjes.

Er wordt intensiever schoongemaakt 
door onder andere poepzuigers die 
aangeschaft worden.
Hondenpoep moet overal opgeruimd 
worden (ook in uitlaat- en uitren-
gebieden). Tijdens het uitlaten van 
een hond is iedereen verplicht een 
opruimmiddel bij zich te dragen. 
Handhaving op het aanlijnen 
van honden, het opruimen van 
hondenpoep en het bij zich dragen 
van een opruimmiddel. 
Een communicatiecampagne om 
het nieuwe hondenbeleid onder de 
aandacht te brengen.

De bewonersorganisatie heeft informatie verzameld over het 
nieuwe Verkeerscirculatieplan (VCP). Zo heeft onze werkgroep 
verkeer op 26 januari jl met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
(DSO) overlegd. Van dit overleg heeft de DSO een verslag met 
actiepunten opgesteld. 

Een vraag bij dit overleg betrof de extra verkeersbelasting voor de 
Laan Copes van Cattenburch door het aanbrengen van een knip op 
het Piet Heinplein. De toegezegde informatie (actiepunt 1 van het 
verslag) is nog niet ontvangen. Meer in het algemeen stuit de bewo-
nersorganisatie op gebrek aan informatie om de gevolgen van invoe-
ring van het VCP voor Archipelbuurt en Willemspark te kunnen be-
oordelen. Tijdens de inspraakavond op 14 maart jl in Crowne Plaza is 
daar ook door bewoners van andere wijken op gewezen. 
De beoordeling van het VCP wordt ook bemoeilijkt door onzekerheid 
en onduidelijkheid over de effecten van dit nieuwe plan in combina-
tie met de indienststelling van grote infrastructurele projecten als 
de Hubertustunnel. Bij de verkiezingsbijeenkomst op 13 februari jl 

in ’t Klokhuis meldde wethouder Bruins dat gestudeerd wordt op het 
bouwen van een verkeerstunnel onder de Raamweg. Dit roept vragen 
op over de uiteindelijke effecten van het nieuwe plan. Te vrezen valt 
dat in de loop der tijd plan na plan wordt gelanceerd, zonder dat de 
eerdere plannen volledig zijn uitgevoerd. De mededeling tijdens de 
inspraakavond op 14 maart jl dat het nieuwe VCP ‘vanaf 2009’ wordt 
ingevoerd, waarbij de fasering van het plan en de daarbij horende 
maatregelen niet vast liggen, wijst ook in deze richting.

Er is waardering voor het in breder kader bezien van mogelijkheden 
om de verkeersoverlast in het Centrumgebied te beperken en beter 
te reguleren. Dat is dringend gewenst. De Archipelbuurt en het Wil-
lemspark dateren uit een periode dat nog geen sprake was van ge-
motoriseerd verkeer. De inrichting van deze wijk is niet berekend op 
een groot aanbod van doorgaand autoverkeer. Verbeteringen komen 
slechts met grote moeite tot stand of verkeren nog in de planfase.

>>  Lees verder op pag. 12

Verkeer(de) keus
Reactie op het Verkeerscirculatieplan Centrumgebied 
van bewonersorganisatie na inspraakavond

Maak 4 mei concreet…

vanaf 1 april 2006 van kracht 
Geen grap, maar nieuw hondenbeleid

Mijn favourite plek
>> pagina 5

Deliplantsoen op tafel
Informatieavond over Deliplantsoen op donderdag 27 april a.s.
De Gemeente zal i.s.m. de werkgroep openbare ruimte van de Bewonersorganisa-
tie Archipel & Willemspark op deze avond in ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, de buurt 
informeren over de mogelijkheden, die er zijn om het gebruik van het plantsoen te 
verbeteren. Direct-omwonenden zullen ook persoonlijk een uitnodiging in de brie-
venbus krijgen. Ouders met (jongere) kinderen, hondenbezitters,  groenliefhebbers  
en andere belangstellenden van harte welkom. Aanvang 20.00 uur.

Werkgroep Openbare ruimte
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ondersteuning
mw Else Ponsen-Breugem
Bereikbaar: 
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Voorzitter, dhr. ir. J. Vos
t. 356 34 17
Vice-voorzitter, jhr. mr. G. 
Hooft Graafl and
t. 360 41 95
Secretaris, mw A.G. Beekman-
Otte   t. 354 80 06

Penningmeester, dhr. B. Verstege
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Contactpersoon Verkeer
aleksander@archipelbuurt.nl
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Celebesstraat 4

wijkkrantredactie
& advertenties
Sluiting kopij: 18 mei 2006
Sluiting advertenties: 
25 mei 2006

p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t.  350 35 11   
secretariaat@archipelbuurt.nl

redactie
Herman Blokpoel, Eva Drijver, 
Auke v.d. Kooi, Ellen Struick
Michiel Ottolander, Else Ponsen

illustraties 
Jean Cloos

vormgeving AW-krant
Wilmar Grossouw
www.devangalen.nl

website
www.archipelbuurt.nl

website redactie 
website@archipelbuurt.nl

Algemene adressen
Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj  Den Haag
t. 350 35 11
verdere informatie zie pagina 12

Zorg-op-maat-centrum 
Florence, Het Schakelpunt 
Burg. Patijnlaan 1900
2585 cb  Den Haag
t. 354 39 27

Zorgwinkel
maandag t/m vrijdag
09.30 - 12.30 uur
Wil v. Egmond

Coördinator dagverzorging, 
activiteiten en vrijwilligers
mw E. Ponsen. 
Info: maandag en woensdag

Wisselbibliotheek 
woensdag van 10.00 -11.30 uur 

Pedicure
Mevrouw C. v. Helmond
alleen op vrijdag
t. 0640 340 282 (op werkdagen)

Schoonheidsspecialiste
mw. Cocky de Lange-Hoek
op dinsdag en donderdag
t. 324 32 95 of 06 212 82 871

Burenhulp 
Mevrouw M. Simonis-van Harten
vanaf 11.00 uur, t. 350 34 94

Meavita Thuiszorg   
Laan 20
t. 379 59 00
Huishoudelijke hulp, verzorging 
en verpleging, dieetadvies. 

Florence Thuiszorg 
vanuit Oostduin
t. 328 62 37
Femmy van Egmond
Huishoudelijke hulp, verzorging 
en verpleging.

Consultatiebureau 
0 tot 4 jarigen
Witte de Withstraat 85
t. 379 59 49
woensdag van 8.00 - 15.00 uur

Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, t. 355 82 12 
Koster mw R. de Jong 
Predikanten: ds. Jacob Korf
t. 328 13 07
ds. Casper van Dongen
t. 324 99 00
Diaconaal opbouwwerker 
I. Nutma t. 06 511 07 07 0

Clubhuis Cantaloup
Stichting 
Clubhuis ‘Cantaloup’
Cantaloupenburg 26a
2514 kl Den Haag
t. 310 61 13, t. 346 11 32
Bankno. 179944797
info bij gargallo@wanadoo.nl

Onze clubs
55+ soos (twee keer per maand)
Dinsdag 14.00-16.00 uur
Liesbeth de Bles, t. 346 11 32

Kinderclub (5-10 jaar)
Donderdag 15.15-17.00 uur, 
Ina Schurwanz, t. 389 74 12

Damesclubs
Dinsdag: 19.30-22.00 uur
Woensdag: 10.00-12.00 uur
Cokkie Bonte, t. 346 35 23

Do-it-yourself club
maandag 9.30 - 12.00 uur     
Irna Schurwanz, t. 389 74 12

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark 
betaalt u €25,- per jaar. 
Geen dure vriendschap, want 
je mag een keer gratis gebruik 
maken van het clubhuis voor 
bijvoorbeeld een kinderpartij-
tje of een vergadering. 
Bovendien kan je deelnemen 
aan vriendendagen. Leden, 
vrienden en donateurs ontvan-
gen regelmatig nieuwsbrieven.

Hier volgt 
een politiebericht

Klachten Stadsbeheer   tel. 353 30 00
onderhoud openbare straat , losse tegels, grofvuil, etc.
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Wijkbureau Karnebeek
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 bg Den Haag
centraal tel. 424 17 60
fax 310 29 07

Wijkagenten Archipel
mw M. Hoogerbrugge, mw Y. Ipema 
Wijkagent Willemspark
Jan de Graaf
Preventiemedewerker en KABRES
Hans Plat
Milieu- en Horecamedewerker
Jaap Bruin

Heling
Op 17 maart 2006, omstreeks 08.15 uur, zag een agent van bureau Karnebeek, in 
de Javastraat, een 26-jarige man lopen met een fi ets aan de hand. De fi ets was 
voorzien van een Axaslot alleen zonder sleutel. De man verklaarde de fi ets van een 
junk te hebben gekocht. De verdachte is aangehouden en heeft een boete gekregen 
van 220 euro.

Belediging
Op 18 maart 2006, omstreeks 02.05 uur, is een 19-jarige jongen in de Javastraat 
aangehouden. Agenten controleerden een taxi, die midden op de rijbaan stil stond 
zonder bestuurder. Op dat moment kwam de 19-jarige fi etser aanrijden en schold 
de agenten uit voor “Joden”. De jongen, die dronken was, reed vervolgens door en 
werd even later na een korte achtervolging aangehouden. 

Rijden onder invloed
Op 12 maart 2006, omstreeks  00.45 uur, zagen agenten in de Javastraat, een 27-ja-
rige bestuurder uit Nieuw Vennep rijden in een personenauto. De bestuurder rook 
naar alcohol en moest blazen. Aan bureau blies de verdachte 390 ug/l  . De man 
heeft een proces-verbaal gekregen.

Op 12 maart 2006, omstreeks 
02.25 uur, reden agenten over de 
Koninginnegracht. Zij zagen dat 
de automobilist met hoge snelheid 
reed en lieten de 45-jarige ver-
dachte blazen. Hij blies 425 ug/l. 
Het rijbewijs van de man bleek al 
eerder te zijn ingevorderd.

Illegale boom geplant
Op 10 maart 2006, omstreeks 01.08 uur, werden agenten gestuurd naar de Ja-
vastraat alwaar 2 mannen een kuil aan het graven waren en stoeptegels uit het 
trottoir hadden gehaald. Agenten zien even verderop, ter hoogte van de Alexan-
derstraat een boom geplant midden op het trottoir met daaraan een pamfl et met 
een tekst over illegaal kappen van tropisch bos. Agenten gaan op onderzoek uit 
en zien enige ogenblikken later een busje rijden in de Frederikstraat. In het busje 
liggen 6 bomen en geel/zwarte hekjes. Bus en 27-jarige bestuurder uit Amsterdam 
aangehouden en meegenomen naar het bureau. Bomen zijn ook illegaal geplant 
door een groep mensen van Milieudefensie op het Prins Hendrikplein en het Piet 
Heinplein. 

Babbeltruc van ‘nep thuiszorgdame’
Op 7 maart 2006, omstreeks 08.45 uur, werd er tegen het raam aangetikt van een 
woning aan de Borneostraat. De vrouw die buiten stond wilde een gesprek voeren 
met de 85-jarige bewoonster. De bewoonster zette het raam op een kier en sprak 
vervolgens enkele minuten met de babbeltruc-oplichtster. Deze deelde de bejaarde 
bewoonster mee dat zij haar vroeger verzorgd had en even wilde binnenkomen om 
te kijken hoe het nu met haar ging. Zo ver is het gelukkig niet gekomen. De politie 
werd direct gebeld. Een paar dagen later is er in het Zeeheldenkwartier een vrouw 
aangehouden voor babbeltrucs. Deze babbeltruc in de Borneostraat ontkende zij.

Politie adviseert niet op babbeltrucs in te gaan. In ieder geval nooit de mensen 
binnen laten!  Mocht u het niet vertrouwen, bel dan de politie. Zorg voor een goed 
signalement. Hoe zag hij/zij er uit, sprak zij met een accent, welke kleding had 
zij/hij aan. Wellicht lopen ze nog in de buurt en kan de politie hen arresteren.

Hans Plat   Inspecteur van politie, Bureau Karnebeek

 De redactie heeft reacties ontvangen van wijkbewoners, die willen oppassen. 
Wij zijn “doorgeefl uik”, maar zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering. 
U moet zelf afspraken maken over tijden, kosten en overige voorwaarden. 
Onderstaande personen hebben zich opgegeven als oppas:

Mw M. Polak (65 j.) ’s avonds  t. 070 350 61 16
Emilie Hoefnagels (18 jaar)  t. 070 427 61 87

   Renske Verhulst (17 jaar)  t. 070 352 15 43
   Vincent Verhulst (17 jaar)  t. 070 352 15 43
   Nynke Verhulst (14 jaar)  t. 070 352 15 43

Oppassen geblazen!
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Komt actrice Paris Hilton in de zomer van 2008 
naar Den Haag om een nieuw vijf-sterren Hilton-
hotel te openen? Als het aan de directie van Hilton 
ligt, wel. Het hotel komt op de hoek van de Zee-
straat en Mauritskade, waar nu het voormalige 
PTT-kantoor staat.

Het hotel krijgt 183 kamers, congresfaciliteiten en 16 
woonappartementen. Verder komt er op de begane 
grond een grand café (‘Barretje Hilton’). Naast het ho-
tel komt, in plaats van het bestaande fi tnesscentrum, 
een supermodern David Loyd sportcentrum. Onder 
het complex komt een parkeergarage voor 200 auto’s. 
De bouwplannen worden deze maand ingediend.
Wethouder Bruno Bruins zei in een eerste reactie 
verheugd te zijn met de plannen. “Een verrijking voor 
de stad Den Haag. De bedoeling is dat het hotel in de 
zogenoemde ‘historiserende stijl’ wordt gebouwd.
Met de Welstandscommissie moeten nog wel enkele 
lastige plooien worden glad gestreken maar ik ver-
wacht dat we er wel uit zullen komen. Buurtbewoners 
hebben enthousiast gereageerd op de plannen. 

Bijzonder voor Den Haag is ook dat David Loyd, echt-
genoot van oud- tenniskampioen Chris Evert, naast 
het hotel een supermodern sportcentrum wil bouwen 
en exploiteren. Een aantal van dit soort sportcentra 
doen het momenteel goed in Engeland en in Amerika.
Voor een vijf sterrenhotel is er volgens Bruins in Den 
Haag altijd plaats.“Dat wees onlangs ook een markton-
derzoek uit. Steeds meer bezoekers buiten Den Haag 
weten de weg naar de stad te vinden. Den Haag telt een 
groot aantal internationale organisaties. Bovendien zijn 
we een belangrijke congresstad.” Onder het hele com-
plex komt een parkeergarage voor 200 parkeerplaatsen. 
De totale kosten bedragen ruim 70 miljoen euro.

Nieuwsberichten gemeente Den Haag, maart 2006

Het voormalig LTO kantoor heeft voor 
het grootste gedeelte kantoorbestem-
ming. Verhuren als kantoor is dus de 
meest voor de handliggende optie. Dat 
is ook snel te realiseren. Indien het 
gebouw als kantoor in gebruik blijft, 
wordt het gemoderniseerd.
Een tweede optie is de bestemming te 
wijzigen in een woonbestemming. De 
procedure die hiervoor gevolgd moet 
worden, neemt bijna een jaar in beslag. 
Pas daarna en met een positief besluit 
van de gemeente mag begonnen wor-
den met het realiseren van woningen. 
De huidige eigenaar heeft op basis 
van een aantal tekeningen en bereke-
ningen bij de gemeente Den Haag een 
beginseluitspraak aangevraagd. In 
deze tekeningen is uitgegaan van 21 
appartementen met een oppervlakte 
van 170 m2 tot 200 m2 per apparte-
ment en totaal 42 parkeerplaatsen aan 

de achterzijde van het gebouw. De 
voorkeur gaat uit naar woningen, maar 
het besluit kan worden beïnvloed door 
bijvoorbeeld de langdurige procedu-
res, bezwaar vanuit de buurt en/of een 
potentiële huurder die het gebouw als 
kantoor in gebruik wil nemen.
De Bewonersorganisatie Archipel/Wil-
lemspark en de buurtbewoners krijgen 
als eerste de schetsen te zien, wanneer 
deze worden vrij gegeven.
Informatie is in te winnen bij R.P. 
Mullemeister, raymond@jpmbeheer.nl 

Eén ding is zeker: oplaadbare batte-
rijen zijn beter voor het milieu dan 
eenmalige. Ze zijn dan wel duurder 
in aanschaf, maar u komt al heel 
snel uit de kosten. U kunt ze tot wel 
duizend keer opladen. En opladers 
zijn tegenwoordig niet duur meer.

Toch zijn oplaadbare batterijen niet al-
tijd de beste keus. Ze geven wat grotere 
doses stroom af dan niet-oplaadbare, 
daarom kunt u ze voor apparaten 
die weinig stroom vragen beter niet 
gebruiken. Denk hierbij aan wekkers 
of afstandsbedieningen. Daarvoor is de 
gewone zinkbruin- of zinkluchtbatterij 

beter geschikt. Maar ook een alkaline-
batterij die in uw fl itser of walkman 
geen teken van leven meer geeft, kan 
vaak nog maanden mee in bijvoorbeeld 
een klok. Doet uw eenmalige batterij 
echt helemaal niks mee, gooi hem dan 
in de speciale batterijbak in uw super-
markt, fotowinkel e.d. Van de oplaad-
bare batterijen is het nikkel-metaal-hy-
dridetype uit milieuoogpunt de beste 
keus. En omdat de oplaadtijd slechts 
een kwartier is (i.p.v. twaalf à zestien 
uur) kost die u ook de minste stroom.

Zie voor meer info 
www.milieucentraal.nl

Onderzoek naar kastanjeziekte
In een vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan het landelijk onderzoek van 
de werkgroep Aesculaap naar de bloedingsziekte bij de kastanjebomen. Naast 
dit landelijk onderzoek vindt er in de gemeenten Houten en Den Haag zoge-
naamd parallelonderzoek plaats. Dit onderzoek wordt begeleid door de onder-
zoekscoördinator van de werkgroep Aesculaap. In Den Haag wordt door Elemen-
tree onderzocht of homeopathische middelen uit New Zeeland effectief zijn 
tegen de kastanjeziekte. De resultaten van het vorig jaar gestarte onderzoek zijn 
tot nu toe hoopgevend. Ook wordt samen met de universiteit van Utrecht onder-
zocht of het toedienen bepaalde type schimmels effectief is tegen de ziekte. 
Met ecotherapie wordt getracht de zieke kastanjebomen weer in balans te 
brengen. Eind 2005 is een bacterie ontdekt die mogelijk de ziekteverwekker is. 
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Ook dit jaar zal Oranjevereniging 
Archipel  van Koninginnedag 29 april 

voor alle buurtbewoners een feestdag 
maken  op en om het Bankaplein!

Het programma ziet er, in het kort, als volgt uit;

10.30 uur: opening met oranjebitter, koffi e en cake. 
11.00 uur: een koninklijke pyjama-wek -tocht door de  
 buurt; wie heeft de mooiste pyjama en/of fi ets en  
 wie lukt het om de hele buurt wakker te maken?
11.00 uur: aanvang speurtocht voor iedereen die kan  
 lezen; leer je buurt kennen door het beantwoorden  
 van vragen etc.
12.15 uur: oplaten van ballonnen; wie weet wordt  
 jouw ballon wel teruggevonden in een ander land.
13.30 uur: start vrijmarkt  met optredens van de  
 jongere buurtbewoners; laat zien hoe goed je een  
 instrument kan bespelen, goochelen etc. en wie  
 weet of je net genoeg geld verdient om iets moois  
 op de vrijmarkt te kopen. 

15.00 uur: start oudhollandse spelletjes voor de  
 jongste buurtbewoners. Aanvang stratenvoetbal   
 voor iedereen vanaf 6 jaar; welke straat kan het  
 beste voetballen?
16.30 uur: borrel en bbq met luchtkussen en zandbak  
 voor de kleinste buurtbewoners.
17.00 uur: start DJ Nijk met Karaoke.
20.00 uur: afsluiting.

Zonder uw fysieke en fi nanciële ondersteuning kan 
de Oranjevereniging (kvk nr 27248683)  niet bestaan. 
Wordt dus snel lid en/of donateur van de Vereniging. 
U kunt lid worden door voor 26 april € 15,- over te 
maken naar bankrekening nr. 62.41.74.646 t.n.v. Oran-
jevereniging Archipel o.v.v. uw naam,  adres en het 
aantal deelnemende gezinsleden. Donateurs dragen 
de Vereniging een warm hart toe, maken een bedrag 
over van tenminste € 15,-, maar wensen niet deel te 
nemen aan de activiteiten op Koninginnedag.
Aanmelding kan ook op zaterdag 8, 15 of 22 april, 
wanneer een kraampje van de Vereniging voor Cafe 
Banka staat, danwel  via info@oranjearchipel.com 

Feest in de Archipel op Koninginnedag 
zaterdag 29 april 2006

Hiltonhotel en fi tnesscentrum op hoek 
Zeestraat/Mauritskade

LTO-gebouw: wonen of werken? 
Sinds 31 januari 2006 is JPM Management & Beheer BV eigenaar van het 
voormalig LTO kantoor aan het Prinsevinkenpark 19 te Den Haag. 
Op 15 maart jl zijn de bewoners rond het Prinsevinkenpark geïnformeerd. 
JPM Management & Beheer B.V. is als belegger al meerdere jaren actief in het 
onroerend goed. Middels dochterbedrijf Nederlandsche Monumentenzorg 
B.V. zijn vele rijksmonumenten gekocht, verbouwd en veelal teruggebracht 
in originele staat. 

Ecotip: beter laden en lossen

De buurt in bewogen beweging voor 

 aktie congo
Sinds de aankondiging van deze aktie in februari is er veel gebeurd. Jan de 
Sonnaville (voorheen werkzaam voor het Ministerie van Verkeer en Water-
staat) en Aren Kamerling (onderwijsdeskundige en zelf leraar houtbewerking 
in Frankrijk) zijn nu de bestuursleden van de stichting A.O.C. (Autonoom 
Onderwijs Congo) naast wijkbewoonster Mieke Hulsebosch. Verder heeft Dan 
Guy Tangi, de gedreven lokale correspondent in Kinshasa, een school aange-
wezen. Het gaat om basisschool Perpetue, niet ver van de rivier de Congo, met 
zes klassen, in totaal meer dan 300 leerlingen. Deze katholieke school wordt 
door geen enkele organisatie, zoals de Wereldbank, gesteund en heeft dan ook 
schrijnend behoefte aan middelen om te kunnen functioneren. De directeur 
heeft een inventarisatie gemaakt; foto’s daarvan zijn door eenieder bij Mieke 
Hulsebosch op te vragen. A.O.C. wil de kinderen niet alleen een zesjarige 
basisvorming geven maar zich, in samenwerking met een nabijgelegen tech-
nische school, ook richten op 
vakonderwijs (timmerman, 
elektricien). U allen in de 
Archipel en het Willemspark, 
doet u mee? Alle mogelijkhe-
den staan open, van boeken-
aanschaf, de bouw van een 
nieuw lokaal tot adoptie van 
Congolese kinderen. 

Voor info: 06 209 99 612 of mail mhulsebosch@zonnet.nl. Gironummer 
311517, ten name van de Wijkdiaconie Vredeskapel/Duinzichtkerk onder 
vermelding van ‘Aktie Congo’. 



Chr. Th. JEHEE

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren

Vensterbanken - Grafmonumenten

Sumatrastraat 30 2585 CS  Den Haag
Telefoon 070 - 350 44 80  Telefax 070 - 352 08 06

sinds 1916

HENNEMAN B.V.

Aanleg en onderhoud van:
• alle elektrische installaties

vernieuwing van bedradingen
• c.v. installaties

• sanitaire installaties
keuken en badkamer installaties

dak- zink en rioolwerk
• beveiliging, ook aanbrengen 

van buitenveiligheids verlichting
• onderhoudsabonnementen c.v.

Dag- en nachtservice
Telefoon 070 - 354 94 94

Algemene Nederlandse Beroepsorganisatie
voor Voetverzorger/Pedicure

Burg. De Monchyplein 89
2585 DE ’s-Gravenhage

Tel. (070) 396 37 55

VOETVERZORGINGSPRAKTIJK
Inez Schwencke-Suijck

conflict ?
Mr Jos W van Vught

mediator

Delistraat 55
2585 VX Den Haag

070 – 306 10 83
jos@convenant.nu

www.convenant.nu

Badhuisweg 234
2597 JS Den Haag

t 070 350 70 50
f 070 354 19 43

e-mail info@estata.nl
www.estata.nl

Verkoop

Koop

Taxaties

Huur

Verhuur

Vastgoedmanagement

Living

… for the personal touch

Stijn Advocaat
(Verkoop/Koop)

Gina Kooijman
(Verhuur/Huur)

✿ Persoonlijke verzorging en verpleging
✿ Begeleiding en hulp voor verwarde ouderen
✿ 24-uurs verzorging of ondersteuning
✿ Huishoudelijke verzorging
✿ Regelen van zaken na een overlijden
✿ Hulp bij verhuizing naar een zorginstelling
✿ Hulp bij de administratie of financiële zaken

Stichting
Bijdehand

Informatie op werkdagen 070-396.33.65
www.stichtingbijdehand.nl – info@stichtingbijdehand.nl

biedt een uitgebreid pakket aan zorg- 
en dienstverlening, exclusief voor ouderen



Persoonlijk vermogensbeheer op loopafstand

Bel voor meer informatie met Mr J.W.E. Rempt of K.H.R. Liem

Javastraat 24, 2585 AN ’s-Gravenhage

(070) 364 47 64, www.hek.nu, e-mail info@hek.nu

Het Haags Effektenkantoor B.V.  staat  geregistreerd bi j  de Autori te i t  financiële Markten
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Hier is het!
     

Tegenover de Rooms Katholieke 
Begraafplaats op de hoek van 
de Kerkhofl aan en de dr. Aletta 
Jacobsweg begint een bospad 
langs de oostelijke zoom van 
de Scheveningse Bosjes. Na 
ongeveer vijftig meter staat er 
een bankje. Lekker groen, lekker hout en ook 
wel lekker niet gesloopt. Op dit bankje mag ik 
graag zitten. Vooral ’s morgens vroeg in de zomer.
In een prachtig groen kasteel waar het vroege zonlicht hier 
en daar doorbreekt tot aan de aarde. Uitzicht door drie 
schitterende triomfbogen van gebladerte waar aan het eind 
de  wereld zichtbaar wordt.

Ik kijk naar links: een moeder met kind op de fi ets.
Ik kijk voor me: de bus raast voorbij.
Ik kijk naar rechts: daar liggen de doden.

Zo zittend in mijn levensgrote groene kijkdoos kan het 
mijmeren een aanvang nemen. Dat kan over van alles gaan. 
Bijvoorbeeld: wat worden mannen die op een bankje in dit 
bos zitten toch wel erg snel voor homo versleten en als zo’n 
homo “Goedemorgen” zegt, zeg je gewoon niets terug. Zo 
vroeg. Schande!  Voor alle duidelijkheid: ik ben geen homo.
En de hond van de zo ontstemde dame staat wel zijn behoefte 
te doen op nog geen drie meter van mijn troon.
“Elk voordeel heb z’n nadeel”.

Wim Akkermans

Een mooie gemetselde muur (ruim 30 meter)  in het 
bosje van Repelaer - beschermd stadsgezicht! - heeft 
onlangs plaats moeten maken voor dit hek. Door 
de gemeente blijkt hiervoor toestemming te zijn 
verleend. Zou dit betekenen dat de overige muren van 
het nu nog maar gedeeltelijk ommuurde bosje - een 
juweeltje van rust in de Archipel - met toestemming 
van de gemeente straks allemaal worden gesloopt en 
het bosje een geheel ander karakter krijgt? 
Hoezo, beschermd Stadsgezicht? Wie bewaakt wat?

Beschermd stadsgezicht?

De raadscommissie verkeer besprak het burger-
initiatief bruggetje en fi ets- en voetpad bij het 
Hubertusviaduct tijdens commissievergade-
ring op 1 februari 2006. Alle (aanwezige) fracties 
reageerden met instemming én complimenten.

Voorzitter Schuller constateerde dat er “100% 
steun” is. Twee varianten worden uitgewerkt en 
komen in mei in de raad. Kritische vragen waren er 
over de kostenraming van 50.000 euro. Wethouder 
Bruins rekent op 2 à 300.000 euro, waarvoor hij 
onder andere het meerjarenprogramma fi etsver-
keer wil aanspreken. Een deel van de kosten kan bij 

het Hubertustunnelproject worden opgenomen. 
Een aantal fracties pleitte ervoor om de fi etsveilig-
heid zwaarder te laten wegen dan de kosten: de 
duurste variant is dus niet op voorhand de minst 
gewenste. In mei volgt de defi nitieve keuze voor 
een oplossing. Op korte termijn worden al enkele 
tijdelijke maatregelen getroffen om de veiligheid 
voor fi etsers én voetgangers te verbeteren.

Laatste info: op 27 april legt de gemeente twee varian-
ten aan de werkgroep verkeer voor. In mei komen deze 
varianten op de agenda van de gemeenteraad, waarbij 
de wethouder uiteraad zijn voorkeur bekend maakt.

Raadscommissie geeft bruggetje 100% steun 

Onder het genot van een hapje en drankje kan men 
luisteren naar en genieten van het optreden Leon 
& Friends die muziek voor iedereen ten gehore zul-
len brengen. Het optreden wordt afgewisseld door 
een bandzanger bij café de Kleine Witte. 
De gezamenlijke horeca in de Mallemolen (Wa-
tertanden, Djawa, ’t Elfde Gebod, de Kleine Witte 
en de Malle Meid) heeft voor Koninginnedag de 
handen ineen geslagen. Voor de inwendige mens 
worden de lekkerste hapjes geserveerd, variërend 
van oosters, mediterraans tot puur Hollands. Dit 
alles samen met een koud biertje, passend glas 
wijn of gewoon een frisdrankje. 

Tijdens KoninginneNach, op vrijdag 28 april, 
treedt bij café de Kleine Witte de band Mappatazzi 
op en bij de Malle Meid zoals ieder jaar Leon & 
Friends.

Montmartre van Den Haag
Vlakbij het centrum tussen de Javastraat en Frede-
rikstraat, omringd door eeuwenoude hofjes en een 

grote variëteit aan winkels, horecagelegenheden, 
galeries en ateliers vindt u de leukste straat van 
Den Haag. Een straat die door zijn uitstraling ook 
wel het Montmartre van Den Haag wordt ge-
noemd. Echter met het verschil dat hier ‘culinaire’ 
kunstenaars te vinden zijn én de gezelligste cafés 
en restaurants van de stad. Wandel ook eens door 
de site www.mallemolendenhaag.com

Nieuw plaveisel
Afgesloten van alle verkeer is het hier zowel ’s mid-
dags als ’s avonds goed toeven. In overleg met de 
gemeente Den Haag stond gepland dat in februari 
jl. de straat zou worden bestraat als wandelgebied 
waarbij stoepen en andere obstakels verdwijnen. 
Omdat de hofjes Schuddegeest en Mallemolen nu 
ook bij de plannen zijn betrokken en brengt dat 
een vertraging tot eind van het jaar met zich mee. 
Dit tot grote teleurstelling van de ondernemers die 
voor het nieuwe seizoen hun terrassen hadden wil-
len aanpassen met alle gemakken voor de bezoe-
kers en dat nu een jaar moeten uitstellen.   

Koninginnedag 
swingend 
in de Mallemolen
Traditiegetrouw swingt het op Koninginnedag 
in de Mallemolen. Op zaterdag 29 april treden, 
in de openlucht, van 16.00 uur tot circa 19.00 uur 
bands op met non stop live muziek.

anneer ze de voordeur open doet is ze aan de telefoon. Zo te horen wordt 
er een muziekafspraak gemaakt. ‘Met de muziek in huis vallen’ zou je 
dat kunnen noemen. Het tekent buurtgenote Angela Kaptein. Ze speelt 

hobo en ze zingt. Goede kans dat u haar al eens hoorde; op het buurtfeest bijvoor-
beeld of tijdens een optreden in de Vredeskapel. Misschien wist u niet dat u háár 
hoorde spelen als u door de Malakkastraat liep en uit een van de huizen het geluid 
van blazers hoorde klinken. Daar speelden 10 jaar lang iedere zes weken de ‘Bas-
blazers’, een gezelschap dat onder leiding van Bas Blomhert musiceert: twee dwars-
fl uiten, twee hobo’s, twee klarinetten, twee hoorns en twee fagotten.“Toen het huis 
hierboven te koop stond, was de voorwaarde voor a.s. kopers dat men deze muzi-
kale traditie zou accepteren” zo vertelt ze.
Al sinds de oprichting in 1980 speelt zij in het gerenommeerde amateur-orkest Bel-
liToni ( al slaat ze wel eens een seizoen over). Vier jaar geleden is uit dit orkest ook 
een koor voortgekomen, ‘BelliVoce’. Daar zingt Angela in mee; ze doet ook de orga-
nisatie. “We repeteren in het Klokhuis. Ik ben zo blij dat dat open gebleven is”.

“Ik kom niet uit een muzikaal milieu” vertelt Angela. “Het is gekomen door een 
juffrouw op de lagere school met een blokfl uitklasje. Die gaf ons les en zei dat ik 
later dwarsfl uit moest gaan spelen. Ik vond het heerlijk. Hield alleen van klassieke 
muziek. Mijn held was Frans Brüggen, daar was ik een beetje verliefd op. Alsmaar 
blokfl uit tot m’n 14e; toen hoorde een andere leraar me spelen op de muziekschool 
en die toe kwam die zei dat ik hobo moest gaan spelen. Eigenlijk vond ik het niet 
zo’n mooi instrument. Maar hij nodigde me uit bij een les waar duetten gespeeld 
werden; één van de spelers was (de jonge) Bart Schneemann, nu artistiek leider van 
het Nederlands Blazersensemble. Tot in mijn studententijd heb ik constant les ge-
had. Nu heel af en toe. Want als je les hebt, moet je veel studeren en dat lukt niet 
altijd. Daarom is het goed als er weer een optreden ‘langs komt’. Dan moet ik weer 
studeren. Je moet vooral je uithoudingsvermogen trainen. Het is topsport. En ver-
der is de embouchure, het maken van de klank, iets waar je altijd aan moet blijven 
werken.”
En wat de decibellen betreft: ze heeft modelburen die òf nooit klagen, òf aardige 
dingen zeggen als ze speelt.

es

Wat hoor ik?
Wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden voor deze rubriek, laat ons dat horen! 
tel. 350 3784 of mail naar ellen@archipelbuurt.nl

Al wandelend door onze buurt hoor je geregeld iemand muziek maken. 
Deze nieuwe rubriek wijden wij aan de muziekbeoefenaars in onze buurt. 
Een uitstervend ras, wordt wel eens beweerd, maar we denken dat dit meevalt. 

W



Nassaukade werd Nassauplein   

Wat hebben luizenbanken, notabelen, Couperus, bom 
en beek met elkaar gemeen? Jawel, het Nassauplein. 
Aangelegd in 1887 en vernoemd naar het koninklijk 
huis, was dit plein eerst een kade. De oude tak van de 
Haagse Beek stroomde in het midden. Na overkluizing 
van de beek in 1883 werd de kade een plein. De ruimte 
die hierdoor in het midden ontstond is jaren geleden 
door de gemeente heringericht als 4-seizoenentuin. 
Wie zich nu als wandelaar op het middendeel waagt, 
wordt daar vooral getroffen door de verwaaide papieren die zich in de doornige 
struikjes genesteld hebben. Van een geïnspireerde tuinaanleg is niet veel meer te 
merken. Wel mooi zijn de antieke smeedijzeren banken. Een daarvan biedt rugge-
lings zitgelegenheid, waardoor de luizen kunnen overspringen. 

Springen deed ook een bom, en wel in 
oktober 1989 op de hoek met de Patijn-
laan. Spaanse offi ciële instanties waren 
het doelwit, gelukkig was er slechts glas-
schade. De familie Couperus woonde, 
terug uit Indië, op Nassauplein 4 totdat 
het voor hen gebouwde huis in de Suri-
namestraat klaar was. Iets van de def-
tigheid die Couperus beschreef, hangt 
er nog steeds over het plein. Deftige 
ambtsdragers, zoals advocaten, nota-
rissen, afgewisseld met particuliere 
huizen, ambassades en de entree naar 
het Monchyplein: classy of klassiek?  

mo
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‘Des Heren Nieuwe Kerk zijnde Nova 
Hierosolyma’ is samen met het 
Swedenborg Genootschap gevestigd 
in het fraaie roomwit geschilderde 
pand Nassauplein nr. 29. Beide 
instellingen danken hun bestaan 
aan de Zweedse geleerde Emanuel 
Swedenborg, die leefde van 1688 tot 

1772. De Nieuwe Kerk is een christelijke kerk, opgericht in 1937, maar 
wil zich duidelijk onderscheiden van de rooms-katholieke en protes-
tantse kerken. De secretaresse, mevrouw Van Beek-Kennedy is zelf 
overigens van Ierse afkomst en katholiek! 
 

Geschiedenis en leer
In vervolg op zijn wetenschappelijke carrière heeft Swedenborg zich volle-
dig gestort op de goddelijke leer, die hem in 1743 door de Heer zelf zou zijn 
geopenbaard. Swedenborg zelf heeft geen kerk opgericht – die behoefte 
kwam pas op in de dertiger jaren – maar hij gebruikt de term Nieuwe Kerk 
wel. In zijn 14-delige hoofdwerk Hemelse Verborgenheden beschrijft hij de 
verschijning van de Heer aan hem, zijn omgang met geesten en engelen, 
zijn geloof in Hemel(en) en hel(len), het leven na de dood en de weder-
komst van de Heer. Aan Swedenborg’s ‘inwendige’ vertaling van de ‘letter-
lijke’ geschriften van Oude en Nieuwe Testament wordt het hoogste gezag 
toegekend. De kerk heeft een eigen liturgie, het Onze Vader, de doop, het 
avondmaal, huwelijksinzegeningen en begrafenisdiensten.
 

Organisatie en gebouw
Er zijn vestigingen van de Nieuwe Kerk in Zweden, Engeland, VS, Austra-
lië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Aan het Nassauplein wordt éénmaal in 
de twee maanden een kerkdienst gehouden met een Amerikaanse predi-
kant als voorganger. Het gebouw is eigendom van het gezelschap en bevat 
onder meer een kerkzaal en een mooie bibliotheek met geschriften van en 
over Swedenborg. Hieronder zijn veel vertalingen die worden uitgeleend 
of verkocht. Op het altaar ligt een kopie van een handgeschreven boek 
van hem: De Apocalyps Ontvouwd. Belangstellenden kunnen tegen een 
geringe vergoeding Nederlandstalige preken en gratis de zesmaal per jaar 
verschijnende Nieuwsbrief toegestuurd krijgen; binnenkort wordt er een 
website geopend.

 ak

Karakter
Het museum ademt van binnen en van buiten een 
geest van rust en waardigheid. Maar de leden komen 
ook voor een kopje koffi e en om elkaar te ontmoeten. 
De bibliotheek is geopend van donderdag tot zaterdag 
van 10 tot 16.30 uur. Men kan er tijdschriften inzien en 
boeken lenen. De vereniging ‘Het Damesleesmuseum’ 
telt circa zeshonderd leden, waarvan tien procent he-
ren. Er geldt geen ballotage voor het lidmaatschap, het 
criterium is of men bereid is zich aan de regels te hou-

den en of de boekencollectie aanspreekt. Het museum 
draait helemaal op vrijwilligers, maar liefst zo’n zestig 
in getal. 

De collectie
De aankoop van de boeken – fi ctie zowel als non-fi c-
tie – verloopt via een drietal bibliothecaressen (leden 
van het bestuur) en een leescomité van 25 dames die 
de voorgeselecteerde boeken beoordelen. De leden 
kunnen ook zelf wensen indienen. Engelstalige boe-
ken zijn in de meerderheid, gevolgd door Nederlands, 
Frans en Duits. Er worden nooit boeken weggegooid, 
ze vormen met elkaar een boeiend tijdsbeeld. De aan-
koop van boeken en tijdschriften wordt bekostigd uit 
de ledencontributies (35 euro per jaar); bijzondere uit-
gaven, zoals het onderhoud van het (eigen) pand en 
nieuwe boekenkasten, ook uit legaten. Tegenwoordig 
vindt de catalogisering van boeken plaats met behulp 
van een computer. Het museum wekt een sfeervolle 
indruk, maar het is zakelijk genoeg om nalatige lezers 
via boetes op hun verplichtingen te wijzen. 

ak

Door lezen wijzer horizont!

Echtpaar in 
groenten en fruit
Al 23 jaar drijven René en Netty de Man een fruit- en groen-
tenkraam op het Nassauplein. Eerst naast het postkantoor en 
na sloop van het stadhuis op deze plek.Eerlijk gezegd hadden 
ze liever in de Bankastraat gestaan, maar dat zag de gemeente 
niet zo zitten. Het was dus even slikken toen vanwege andere 
overwegingen een collega daar wel een plek werd gegund. 
Inmiddels is het echtpaar De Man dik tevreden met zijn stand-
plaats waar op vrijdag, zaterdag en maandag een nog steeds 
groeiende groep buurtgenoten wordt bediend. Maar drie 
dagen in de week open? René: “De andere dagen van de week 
zijn we bezig met onze inkoop. We halen alles zelf rechtstreeks 
bij de kweker.” Nee, een specialiteit hebben ze niet. Of het zou 
moeten zijn dat ze gaan voor kwaliteit. En dat ze nogal wat bio-
logisch-dynamisch geteelde produkten in huis hebben. Verder 
verkopen ze niets dat panklaar is. René. “Onze klanten houden 
ervan te doe-het-zelven. De gemiddelde consument  is dat niet 

meer gewend.” Het is zeker hard werken, zo 
met z’n tweeën? Nogal. Ze maken dagen 

van zes uur ’s ochtends tot zes 
uur ‘s avonds. Vaak liggen 

ze om acht uur al in bed. 
Saai? Netty: “Wij houden 
van ons leven, wij leven 
om te werken.” Vergroeid 
als ze zijn met de wijk – ze 
wonen ook nog eens in de 
Sumatrastraat – kunnen 
ze als geen ander beoor-
delen of hun klantenkring 
de laatste jaren veranderd 
is. René: “Er is veel jetset 
bijgekomen. Eigenlijk wel 
plezierig.”

hb

Het motto (Ex Libris) van het meer dan honderd jaar oude Damesleesmuseum 
is nog steeds actueel. Maar het sprak wel meer aan in de tijd dat vrouwen nog 
verstoken waren van elke vorm van ontwikkeling en educatie. 
Sinds 1974 is het ‘museum’ ook toegankelijk voor heren. 
Het museum fl oreert, aldus de presidente, mevrouw Sillem-
Crommelin. Het was sinds 1894 gevestigd aan het Noordeinde, 
later aan de Parkstraat en het Lange Voorhout, maar met de 
behuizing aan het Nassauplein nr. 15 zijn de dames zeer gelukkig!

oude beek overkluisd

                      Nieuw Jeruzalem 
aan het Nassauplein                    



w o o r d
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Waar kan dat nu nog in onze 
wijk? De eigenaresse van 
de kiosk op de kop van het 
Nassauplein haalt elke dag haring bij de visafslag, 
ze maakt ze zelf schoon, dus: dat is een ‘verse’ 
haring! In 1992 nam ze de kiosk over van een 
ouder echtpaar, dat daar 36 jaar lang had gestaan. 
Dat betekent dat er al 50 jaar lang een eetkiosk is 
geweest! Een oude foto laat zien dat er nog veel 
eerder een (prachtige!) kiosk was. Als ze ooit een 
nieuwe kiosk neerzet dan wordt het er één in die 
leuke oude stijl.

Klantenkring
De meesten klanten komen van de kantoren, iets 
meer uit Willemspark dan uit de Archipel. Ongeveer 
15 van de klanten woont in onze wijk. Het is ook bijna 
de enige plek waar je patat kunt halen. Soms maakt ze 
een speciaal broodje als bijv. het weer daar aanleiding 
toe geeft. Het assortiment verandert eigenlijk niet 
veel: haring, patat, kroket e.d. blijven toch een erg 
geliefde snack.

Maatschappelijk werk?
Zo’n kiosk vervult ook een sociale functie. Het is 
een plek waar je wat staat te eten en intussen een 
luisterend oor vindt waar je je verhaal kwijt kan, al 
was het maar commentaar op het Nassau-park, dat 
er verwaarloosd en zonder bloemen bijligt. Ze heeft 
er elke dag het volle zicht op en ze heeft er geen goed 
woord voor over (net als de redactie van deze krant 
trouwens). Dus... als u zin in een harinkje hebt: in de 
kiosk staan ze voor u klaar.

ed

Er staat er nog maar een: die dubbele, waarbij op rijk 
versierde voetstukken twee zitplanken liggen en de 
rugleuning uit één plank bestaat. Aan beide kanten 
kan men met de rug naar elkaar toe plaatsnemen. De 
achterhoofden zouden elkaar kunnen raken; vandaar 
de bijnaam: ‘luizenbanken’. Van deze banken bestaan 
nog slechts twee exemplaren: deze en eentje op het 
Lange Voorhout of bij Vijverberg.
De tijd staat niet stil en een nieuwe bank deed zijn 
intree. Nog steeds behoorlijk rustiek qua onderstel: 
het gietijzeren benenwerk verwijst naar rozentakken 
(zonder doornen). Dat zou toch romantisch moeten 
zitten. Ronduit lelijk zijn de glimmende roestvrijsta-
len moeren die de zaak bijeen houden.

es

Bob Feenstra wijst er in zijn boek over onze buurt op, dat er anatomische fouten in 
het beeld zitten (zie afbeelding). Laten we dat maar ‘de vrijheid van de kunstenaar’ 
noemen. Erger vind ik de geel geverfde letters onderaan het beeld.

Tajiri’s ‘Wachter’
Dit beeld, bijgenaamd ‘Jan Soldaat’, werd gemaakt door de Japans/Amerikaans/Ne-
derlandse beeldhouwer Shinkichi Tajiri. Hij maakte het in opdracht van het Minis-
terie van Defensie t.g.v. de afschaffi ng van de Militaire dienstplicht. Het is geïnspi-
reerd door de Japanse legende van ‘De 47 Ronins’ een verhaal over trouw en eer. Een 
“Ronin” is een Japanse Samurai, die ten strijde trekt zonder een meester te dienen. 
Dit was de eerste Ronin die Tajiri maakte. Hij heeft er later nog vele gemaakt, maar 
47 zijn het er niet geworden. In 2003 stond een indrukwekkende groep van deze 
Ronins opgesteld tijdens de overzichtstentoonstelling in Museum de Valkhof in 
Nijmegen t.g.v. Tajiri’s 80ste verjaardag. Tajiri is een buitengewoon veelzijdige kun-
stenaar, wiens biografi e onthult wat de betekenis is voor hem van deze ‘Wachter’. 
Tajiri stamt uit een traditioneel Samurai-geslacht. Zijn vader werd in Japan nog op-
gevoed in de martiale kunsten, d.w.z. dat niet het vechten doel was als wel eindeloze 
(Zen-) training in gewaarzijn. Deze Samurai-families emigreerden begin 20e Eeuw 
in grote getale naar de Westkust van Amerika. Zo ook de ouders van Tajiri. Na Pearl 
Harbour werden al die Japanners geïnterneerd in kampen. Het Amerikaanse leger 
ronselde daar soldaten en stuurde die naar Europa. Dat gebeurde ook met Tajiri. Hij 
werd neergeschoten boven Italië en verliet voortijdig het leger door een schotwond 
in zijn linkerknie. In feite redde dat zijn leven. Hij kreeg een studiebeurs en begon 
aanvankelijk in Chicago met een kunstopleiding. Later vertrok hij naar Parijs waar 
hij les kreeg van o.a. Zadkine en Léger. Hier ontmoette hij ook leden van de Cobra-
groep die hem naar Nederland haalden. Hij vestigde zich eerst in Amsterdam, maar 
kreeg later dankzij bemiddeling van burgemeester Schols een vervallen kasteel in 
Baarloo. 
Al eind jaren 40 maakte hij zijn eerste “Wachter”/Guerrier (nu in de vaste collectie 
van Museum Beelden aan Zee). Wat opvalt, is dat krijger en uitrusting een geheel 
vormen en dat er op de linkerknie een plaatje, een kap zit: de plek waar hij verwond 
raakte. Beide kenmerken komen ook weer terug in het beeld op het Nassauplein. 
Tajiri heeft zich zeer veel verschillende technieken eigen gemaakt. Dit beeld is oor-
spronkelijk gemaakt in dunne platen piepschuim. Daarvan zijn mallen gemaakt en 
die zijn in brons afgegoten. Behalve de plaat op de linkerknie zijn de harnasonderde-
len en de helm duidelijk te herkennen.

es

Kleur en Vorm

Luizenvrees op 
Nassauplein?

Dat is wat Marijke Bruins belangrijk vindt in een schilderij, en schilderen is 
wat zij elke dag vol overgave doet. Ze schildert zoals ze is: levendig en spon-
taan, ze maakt veel bloemen in abstracte vormen en heldere kleuren, die 
veel mensen erg aanspreken, gezien de exposities in binnen- en buitenland. 
Daarnaast geeft ze schilderles aan kinderen, gaat ze met hen naar musea en 
leert ze hen ‘kijken’. De resultaten mogen er zijn, ik zag tenminste kleine 
schilderijtjes van o.a. 5-jarigen, die erg leuk waren!

Buitenland
Haar opleiding kreeg ze in Arnhem, Brussel en Rome. Toen haar man in het bui-
tenland werkte ging ze uiteraard mee en kreeg daardoor niet alleen een veelzijdige 
schilderopleiding, maar door het sociale leven heeft ze de warme zuidelijke kleuren 
verwerkt in haar werk. Na meer dan 25 jaar keerden ze terug naar Den Haag en von-
den een huis aan het Nassauplein. Het hele huis is gevuld: beneden galerie (voor ei-
gen werk)  + atelier, boven wordt gewoond en heeft ze nóg een groot atelier tot haar 
beschikking. De twee grote ramen met daarachter kleurrijke schilderijen fl euren 
het Nassauplein op. Op dit moment hangen er schilderijen van haar in Tulipland in 
Lisse/Voorhout. Ook schildert ze schilderijen op bestelling.
Eén ding vindt Marijke Bruins erg jammer: vergeleken bij Brussel en Rome is Den 
Haag en met name het Nassauplein een saaie plek om te wonen. Tegelijkertijd ge-
niet ze van de rust die ervan uitgaat en die haar veel ruimte geeft om te schilderen. 
En hopelijk ook veel inspiratie!

ed

Lekker een harinkje 
happen!

Beelden op het Nassauplein
Op het Nassauplein staan twee opvallende beelden. Aan de kant van de Java-
straat is dat het ‘Monument Gevallenen PTT 1940-1945’ van Hildo Krop. Dit 
beeld stond eerst in de Zeestraat t.o. het Hoofdkantoor van de PTT. 
Krop werkte graag in steen. Dat materiaal paste goed bij zijn stijl waarin 
noeste arbeid vaak het onderwerp is. Hij was vanaf 1916 stadsbeeldhouwer 
van Amsterdam. Daar zijn op bruggen en aan gebouwen talrijke beelden 
van hem te vinden. Zijn mensfi guren zijn vaak gedrongen, stoer en opvallend 
zijn steeds de grote handen die hij zijn fi guren geeft. 

boven: detail Hildo Krop, onmogelijke draaiing

linksonder: Monument Gevallenen PTT 1940-1945

rechtsonder: Tajiri, eeuwig op wacht



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

Archipel
Fysiotherapie    &
Manuele therapie

Sumatrastraat 205
2585 CP  Den Haag

Fysiotherapie

Manuele therapie

McKenzie methode

Psychosomatische

 fysiotherapie

A.P.S therapie

Consulten

Advies/begeleiding
T  070-3503990 
F  070-3223965
E  archipel@fysionet.nl
W www.archipel.uwpraktijkonline.nl

Voeding en (huid)verzorging,
volgens de Chinese filosofie der 5 elementen

Caroline Kloots
Madoerastraat 5

MadoeraSun voor iedereen die gezond wil zijn
en zich goed wil voelen!

Bel mij voor een afspraak 070-358.97.63 of
kijk voor de eerst volgende mini-workshop
op madoerasun.com

Ik nodig u uit om deze (h)eerlijke en pure
kruidenproducten te komen ervaren.

In verband met de toegenomen belangstelling voor onze apotheek
in de wijken rondom het Benoordenhout, willen wij u er graag op

attenderen, dat Apotheek Francken ook dagelijks in uw wijk 
aan huis bezorgt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
P.L.A. Fox of R.F.M. Herculeijns, apothekers,

Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag –Benoordenhout
www.apotheekfrancken.nl

tel. 070-324 44 50

To meet the growing demand from customers of our Pharmacy who
live outside the Benoordenhout neighborhood, we would like to
point out that Apotheek Francken can also provide daily home-

delivery in this vicinity

For further information please contact
P.L.A. Fox or R.F.M. Herculeijns, apothekers,

Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag –Benoordenhout

or visit our website at www.apotheekfrancken.nl
tel. 070-324 44 50

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

Indonesisch Restaurant

Mallemolen 12 A
2585 XJ  Den Haag
Tel: 070 363 57 63

Internet: www.djawa.nl
Dagelijks geopend van

17.30-23.00

‘Steeds op zoek naar bijzondere lekkernijen.’

Anne-Wies & Rob Gransjean
Bankastraat 12 - 2585 EN  Den Haag 

telefoon 070 - 3503980
fax 070 - 3586218
www.gransjean.nl

BAGUETTERIE
*Diverse salades
*Borrelhapjes

*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten

Bankastraat 97
2585 EJ  Den Haag

Tel.: 070-352 31 39
Fax: 070-352 14 80

Tuinaanleg en onderhoud
Hoveniersbedrijf

‘DE CONIFEER’
Ook voor uw sierbestrating, kleine
sloopwerkzaamheden, met-
selwerk en snoeien en
rooien van bomen.
Met eventueel bijle-
vering van alle tuin-
materialen.

R.G. v. Straaten
Borneostraat 54
2585 TW Den Haag
Telefoon/fax (070) 354 18 06
liefst na 18.00 uur
Autotel. 0653 780 411

kvk 2715046

Schoonheidssalon

Le Tournesol
Natuurlijke huidverzorging 
voor hem en haar

Behandeling op afspraak
Bel Manon: 06 453 26 80



Bankastraat 44
Telefoon 070 344 02 55
www.zuivellandbrouwer.nl

kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soorten binnen 

en buitenlandse kaas
• versgebrande noten 
• boeiend assortiment olijven
• kaassouvenirs

voor kenners van smaak !

APOTHEEK 
NAUTA

•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70

• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

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

Ook voor bezorging aan huis of op het
werk (op het voor u gewenste tijdstip
en kosteloos)
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Dit was de introductie van een van de onderwer-
pen van de verkiezingsbijeenkomst in het Klok-
huis, half februari. De stelling: Archipelschool 
voor de Archipel. 
Wat vinden de scholen in de buurt daar zelf ei-
genlijk van? De Archipelschool reageerde het 
meest uitgebreid, misschien ook omdat zij in 
het voorbeeld met name genoemd werd. De 
Willemsparkschool uit de Frederikstraat en 
de Haagsche Schoolvereeniging (locatie Nas-
saulaan) hielden het wat korter.
 

Toelatingsbeleid Archipelschool
Het maken van een schoolkeuze is voor veel 
ouders lastig. Er zijn veel mogelijkheden, om 
maar eens wat te noemen: klassikaal, Jenaplan, 
Montessori of misschien Dalton onderwijs? Ka-
tholiek, Openbaar, Protestant Christelijk, Isla-
mitisch? Een school in of buiten de wijk waarin 
het gezin woont? Naast bijvoorbeeld het werk 
van een van de ouders of in de buurt van oppas 
of grootouders? 
Naast bovenstaande mogelijkheden kiezen ou-
ders in toenemende mate voor een school waar 
in de directe omgeving een mogelijkheid gebo-
den wordt voor voor- en naschoolse opvang. 
 

In eerste instantie is er vrijheid van onderwijs. 
Dat betekent dat ouders vrij zijn om hun kind in 
te schrijven op de school van hun keuze. 
 

De Archipelschool is een openbare school. Het 
team van de Archipelschool laat zich inspireren 
door de ideeën van Helen Parkhurst (Dalton). 
Wij trachten naar vermogen rekening te hou-
den met de individuele ontwikkeling van ieder 
kind. Kinderen leren verantwoordelijkheid te 
dragen voor het eigen werk, voor elkaar en hun 
omgeving. Binnen grenzen krijgen kinderen de 
vrijheid om zelfstandig aan het door henzelf ge-
plande werk te werken. 
Op het terrein van de school is de naschoolse 
opvang Max gevestigd, Max vangt uitsluitend 
kinderen van de Archipelschool op. Max valt on-
der de stedelijke kinderopvang-organisatie Kin-
deropvang DAK.  De Archipelschool en Kinder-
opvang DAK werken nauw samen, zo is in 2004 
de organisatie van het overblijven volledig over-
genomen door Kinderopvang Dak, waardoor de 
tussen-de-middagopvang in toenemende mate 
professionaliseert.
 

Op de Archipelschool zijn negen groepen; drie 
heterogene kleutergroepen en vervolgens van 
ieder leerjaar, groepen 3 t/m 8, een homogene 
groep. Er kunnen niet meer groepen dan de hui-
dige negen in het gebouw gehuisvest worden. 
Zodra een kindje vier jaar wordt, mag het naar 
school. Op deze manier stromen de kleuter-
groepen gaande het schooljaar langzaam vol. 
In de kleutergroepen zitten aan het eind van het 

schooljaar maximaal 30 leerlingen. Aan het be-
gin van het leerjaar gaan er uit iedere groep ca. 
10 leerlingen, de oudsten, door naar groep 3. 
 

Voor de school is het van essentieel belang om 
ieder leerjaar maximaal 30 kinderen in te schrij-
ven. Op basis van het aantal leerlingen van een 
school ontvangt het bestuur van de school een 
bekostiging voor onder andere formatie ( = sa-
laris voor leerkrachten), onderwijs-leermid-
delen en ICT.  Op de Archipelschool is het écht 
noodzakelijk om jaarlijks het maximale aantal 
kinderen daadwerkelijk in te schrijven, immers, 
minder kinderen betekent minder formatie en 
minder geld; iedere leerling telt. Omdat de Ar-
chipelschool een relatief kleine school is luistert 
het leerlingenaantal nauw. Vijf kinderen minder 
kan ons fi nanciële én formatieve problemen op-
leveren. Conclusie: de school schrijft het maxi-
maal te plaatsen aantal leerlingen in, waardoor 
de school “vol” zit. Hoe vervelend het ook is voor 
ouders die van buiten de stad komen wonen in 
de Archipelbuurt, het leerlingenaantal is ge-
maximeerd. 
 

De school is niet gebonden aan gemeentelijk 
beleid en/of regels. Het plaatsingsbeleid is als 
volgt. De school plaatst altijd eerst broertjes 
en zusjes van kinderen die al op school zitten. 
Vervolgens hanteert de school het principe wie 
het eerst komt wie het eerst maalt. Naast de 
plaatsingslijst van 30 kinderen houden wij een 
wachtlijst bij met maximaal 5 kinderen. Als 
beide lijsten vol zijn bieden wij ouders de moge-
lijkheid hun kind te plaatsen op een lijst met ge-
interesseerden. Deze lijst wordt aangesproken 
zodra er afmeldingen zijn. 
De ervaring leert dat ouders van heel jonge kin-
deren zich inschrijven op de school om zich 
te verzekeren van een plaats. Helaas schrijven 
sommige ouders zich ook op andere scholen in. 
Deze mensen houden dus op twee, soms drie 
verschillende scholen een plaatsje bezet. Bij aan-
melding op de Archipelschool worden ouders er 
met nadruk op gewezen dat zij zich slechts op 
één school mogen aanmelden. In een enkel ge-
val ervaren wij dat ouders zich op de valreep af-
melden, omdat zij hun kind toch liever op een 
andere school plaatsen. Dit is dit heel erg verve-
lend voor èn onze planning èn de ouders die wij 
teleur hebben moeten stellen. 
 

Alle scholen in Nederland moeten verantwoor-
ding afl eggen aan de onderwijsinspectie, het 
bestuur en de ouders. Ouders kunnen er van 
uitgaan dat (bijna) iedere school een voldoende 
kwaliteit levert. 
 

Willemsparkschool
De Rooms-Katholieke Willemsparkschool hoeft 
zich niet aan gemeenteregels te houden. In prin-

cipe is ieder kind welkom op deze school. Het 
is wel zo, dat wij kinderen, die van een andere 
school komen niet zomaar aannemen. Er is al-
tijd eerst contact met de te verlaten school en 
aan de hand van die gegevens bepalen wij of het 
kind kan komen. 
De school heeft geen wachtlijst, dus er is geen 
sprake van welk voorrangsbeleid dan ook.
Waar ook de Willemsparkschool tegen aan loopt 
is het feit, dat ouders zich op heel veel scholen 
inschrijven en op die manier de wachtlijsten in 
stand houden. 
 

HSV
De algemeen bijzondere basisschool Haagsche 
Schoolvereeniging telt in totaal zo’n 510 leerlin-
gen. De Nederlandse afdeling heeft er ongeveer 
260, die zijn verdeeld over drie kleutergroepen 
(groep 1a, 1b en 2) en de groepen 3 t/m 8 en een 
vestiging aan de voorheen Tasmanstraat, en na 
de brand tijdelijk gehuisvest in de basisschool 
Willemspark. (Het Open Venster). Ook de HSV is 
gebonden aan de capaciteit van het gebouw.
Het inschrijvingsbeleid is simpel: de wijken (in 
een kring van zeg 1,5 kilometer) rond de Nas-
saulaan worden gezien als het wervingsgebied 
voor de Nederlandse tak. Wie daarbinnen woont 
gaat voor. Binnen die groep gaan broertjes en 
zusjes voor. Tenslotte speelt ook de leeftijd bij 
aanmelding een rol.
Achter de school staat ook een noodlokaal dat ‘s 
morgens en twee middagen wordt gebruikt als 
peuterspeelzaal. Toelating tot de peuterspeel-
zaal is geen garantie voor plaatsing op de basis-
school van de HSV.
 

Oplossingen?
Dat de buurtschool alleen voor de buurt mag 
zijn valt niet te verdedigen. Wel zou het wacht-
lijstenprobleem met de bijbehorende onzeker-
heid kleiner worden als de gemeente een cen-
traal register voor inschrijvingen zou hanteren. 
Eén keer inschrijven is dan één keer inschrijven! 
En natuurlijk zoveel mogelijk kinderen die lo-
pend of op de fi ets naar school komen.

mo

Om de hoek naar school?
Een gezin dat net in de wijk is komen wonen krijgt te horen dat de 1-jarige dochter al wel te 
laat zal zijn om ingeschreven te worden op de Archipelschool. Inderdaad blijkt dat vader 
zich kan aan melden voor de wachtlijst die geldt voor de wachtlijst. Ondertussen is het erg 
druk met auto’s voor zijn deur, van ouders die hun kinderen van elders op de achterbank 
naar school brengen. 

Duijnstee van der Wilk
Advocaten is een in de Archipel
gevestigd kantoor bestaande uit

ca. 10 advocaten. 
Het kantoor richt zich 

(d.m.v. advisering en procedure-
behandeling) op het zgn. civiele
recht, waaronder arbeidsrecht,

handels-/ ondernemingsrecht,
familierecht (met inbegrip van

echtscheidingsbemiddeling), o.g.
-zaken (koop, huur, etc.) erfrecht,
overeenkomstenrecht, intellectu-

ele eigendom,
geldvorderingen/incasso’s, verze-

keringsrecht, bouwrecht,
schadevergoedingsrecht e.d.

Burg. van Karnebeeklaan 19
2585 BA Den Haag

Postadres:
Postbus 85850
2508 CN Den Haag

T: (070) 354 70 54
F: (070) 350 10 24
E: dvdw@law.nl

Laatst een minister boodschappen zien doen bij 
onze Albert Heijn. Hij was vergezeld van man-
nen met dopjes in de oren. Geen types die je even 

wegblaast. Er wonen in de wijk meer  bekende fi guren uit het openbare 
leven waar van staatswege goed op wordt gepast. Dat gebeurt vaak met 

enig vertoon. Piepende remmen in de parkeergarage. Por-
tieren van Mercedessen die te hard worden dichtgeslagen. 
Handen die driftig gebaren toch vooral door te lopen. 

Stoerdoenerij, meer niet. Machogedoe. Desniet-
temin raakten sommige buurtbewoners 

zo van streek dat ze in een kort 
geding van de overheid hebben 
geëist in hun fl atgebouw geen 

woningen meer te gebruiken voor 
het onderbrengen van bedreigde perso-

nen. De rechter stelde hen in het ongelijk. In het 

AD/Haagse Courant van 17 maart jongstleden lees ik van de ‘lijdensweg’ 
van een plastisch chirurg, werkzaam bij een kliniek gespecialiseerd in 
laserchirurgie, haartransplantaties en schoonheidsinjecties. Hij is de bo-
venbuurman van een te bewaken persoon. Hij wil er weg. Al die camera’s 
en beveiligingsmensen, dat is niks voor hem. “Het is een mooi apparte-
ment,” verzucht hij, “maar niet op zo’n manier.” Zijn optrekje staat nu 
al maanden te koop, maar een serieuze gegadigde heeft zich nog niet 
gemeld. Terwijl het toch gaat om een wereld vol luxe, zoals een badkamer 
met overfl ow ligbad, voorzien van ozon- 
en vito-therapieën. Vraagprijs? 
Ach, wat is geld onder heren: 
slechts een half miljoen meer dan 
de prijs bij oplevering, zo’n vier jaar terug. Mag hopen dat onze plastisch 
chirurg gauw een koper vindt. Als de mensen die in onze wijk een veilig 
onderkomen hebben gevonden zich vooral maar veilig kunnen blijven 
voelen.             hb

VeiligKijk eens op de website

www.archipelbuurt.nl

Prikbord
Restaurants

Maandkalender
Actueel

International
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G U E R L A I N

H E R M È S

C A R O N

B A L M A I N

C H A N E L

P A T O U

B A L E N C I A G A

B V L G A R I

V A N  C L E E F  &  A R P E L S
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C E L E S T E

N I E U W :

L A  P R A I R I E S W I T Z E R L A N D

H U I D V E R Z O R G I N G

S H I S E I D O
H U I D V E R Z O R G I N G / M A K E - U P / G E U R E N

M O L T O N  B R O W N
L I C H A A M S V E R Z O R G I N G

R O G E R  &  G A L L E T
B A D P R O D U K T E N

L ’ E R B O L A R I O
B A D P R O D U K T E N

T W E E Z E R M A N P I N C E T T E N

C A S P A R I
K A A R T E N  E N  S E R V E T T E N

Statenplein 1
(hoek Eisenhowerlaan)
2582 ew ‘s Gravenhage

t 070 358 80 00
f 070 358 87 07
e notaris@matzinger.knb.nl

n o t a r i s s e n

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

De Haagse Boekerij
Frederikstraat 24 2514 LK  Den Haag tel. 070 - 346 48 00

e-mail haagboek@planet.nl U W  B O E K H A N D E L I N  A R C H I P E L - W I L L E M S PA R K

L i t e r a t u u r
Nederlands Duits Engels

K i n d e r b o e k e n

A n t r o p o s o f i e

Uitgebreide Collectie
K u n s t k a a r t e n

1949 2002

Archipel
ZONWERINGEN & ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB  Den Haag

Tel. 070-346 17 70
E-mail: archizon@bart.nl

Fax: 070-362 29 66 

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS 1949

Markiezen
Zonneschermen
Rolluiken
Horren

Horizontale
Verticale jaloezieën
Screens
Parasols

✓ ✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

Een gezellig koffiehuis met terras
waar Frank en Maryam van der Valk

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

U heeft bij ons een ruime keuze 
uit diverse belegde broodjes,

uitsmijters, soepen, etc.
Geopend van maandag t/m vrijdag 

van 6.00-18.00 uur.
tel.070-350 47 25 

fax 070-350 47 25 (catering)

kapsalon 

geopend:
di t/m vrij 9.30–18.30 uur
zaterdag 9.30–17.00 uur

Borneostraat 136
telefoon (070) 350 59 80

DE POUS & VISSER

BELASTING
JURIDISCH

ADVISEURS

Telefoon (070) 352 36 42

Fax (070) 322 74 69

Borneostraat 247

2585 SC  ‘s Gravenhage

Damesmode & Accesoires 

Turnover
Expresso
More & More 
Sieraden
Tassen & Ceintuurs

Korting tot 70% op de wintercollectie
Tevens nieuwe voorjaarscollectie 

Openingstijden :
Ma    12:00 – 17:30
Di – Vr   10:30 – 17:30
Za           10:30 – 17:00

T w e e d e h a n d s
B o e k w i n k e l
v a n  L E U S D E N

in- en verkoop

Sumatrastraat 59
2585 CM Den Haag

Tel.: 06 - 48 19 69 22

Openingstijden:
ma.: Gesloten
di.: Gesloten

wo.: 15:30 - 18:00
do.: 15:30 - 18:00
vr.: 12:00 - 18:00
za.: 12:00 - 18:00

zo.: Gesloten



 De Vredeskapel is een protestantse 
wijkgemeente, die voor iedereen 

open staat. Elke zondag om 10.30 u is 
er een kerkdienst (tevens crèche). 

De Vredeskapel houdt zich 
vanuit haar christelijke inspiratie 

bezig met een leefbare wereld.

 Informatie over de R.K. parochie van 
Sint Jacobus de Meerdere   Parkstraat Den Haag

Rond Sint Jacob

vredeskapel
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Bij het voorjaar hoort schoonmaak en opruimen en dan komen er dingen 
te voorschijn, die de één teveel heeft en de ander goed kan gebruiken. In de 
Ontmoetingsruimte van het Schakelpunt houden wij daarom op vrijdag 
28 april tussen 14.00-17.00 uur een kleine bazar: kopjes, glazen, snuisterijen 
sjaals, handschoenen, kettingen, oorbellen etc. Geen kleding, beddegoed of 
meubilair. Met de opbrengst 
willen we graag de Jacobs-
staf steunen, die al zoveel 
jaren de ouderen in de buurt 
verwende met uitstapjes of  
feestelijkheden bij de kerk. 
Heeft u mooie, kleine din-
gen voor de bazar? U kunt 
dit afgeven bij Het Schakel-
punt tussen 10.00-12.00 en 
tussen 14.00-16.00 uur.     epb

Wijnshopper heeft onlangs aan de Bankastraat 93 haar derde ves-
tiging geopend. Dit pand is vele jaren in het buurtnieuws versche-
nen, omdat er eerder sprake was van de vestiging van een groot 
restaurant. Deze plannen zijn bij de Raad van State afgewezen en 
de buurt is blij dat de winkelfunctie behouden is gebleven.  De 
specialiteit van Wijnshopper is wijn per doos met een inhoud van 
zes fl essen. Wijnshopper gaat zich actief bezighouden met het 
organiseren van wijnproeverijen op maat. Tevens bestaat de mo-
gelijkheid om in het najaar met Wijnshopper druiven te plukken 
in de Luberon en de Provence, waar ter plaatse wordt overnacht in 
een oud klooster tegen geringe kosten. Dit gebeurt onder leiding 
van vinologen Hein Deiters van Chateau Talaud en Ernst Klatte. 
Voor informatie, zie www.wijnshopper.nl              

a d v e r t e n t i e

Restaurantplan van tafel, een goed glas wijn erop

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan 
de Parkstraat vormt samen met het Willibrordus-
huis in de Oude Molstraat en met medewerking 
van de Broeders van St. Jan een spiritueel centrum 
in het hart van Den Haag. De kerk staat aan de 
rand van onze wijk en  Archipel-Willemspark 
behoort tot deze parochie!

Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen 
om 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur 
(gezinsviering). Voor overige vieringen en 
activiteiten in de week zie info-adres.
 

Bijzondere liturgievieringen
Op zondag 23 april zal tijdens de Hoogmis de paus-
keuze van Paus Benedictus XVI worden herdacht en 
gevierd. Het hele Nederlandse episcopaat, de nuntius 
en leden van het Corps Dilplomatique zullen hierbij 
aanwezig zijn. Bij deze gelegenheid zal worden uitge-
voerd de Missa Te Deum Laudamus van Hendrik An-
driessen voor 6 stemmig koor en orgel. Na de viering 
zal de Pausmars van Ch.Gounod worden uitgevoerd 
door een blazersensemble en orgel. Een gilde met ven-
delzwaaiers zal het geheel luister bij zetten. Aanvang 
10.15 uur.

Op zondag 30 april (Koninginnedag) zal de Messa a tre 
voci d’uomo  van Don Lorenzo Perosi voor driestem-
mig mannenkoor en orgel worden uitgevoerd. Ook zal 
het Domine, salvam fac reginam nostram ter ere van 
de koningin gezongen worden. Aanvang: 10.15 uur.

Actie “San Domingo: haal een kind uit het slop”
In de veertigdagentijd zijn wij gestart met een project 
voor de kinderen in de sloppenwijken van San Do-
mingo, waar pater |Dirk Leenman s.j. die voortkomt 
uit onze parochie enkele jaren gewerkt heeft en steun 

vraagt om de vele straatkinderen de mogelijkheden 
te bieden voor een beter leven. De hulp bestaat uit 
opvang, voeding, opvoeding en onderwijs.
In de kerk is fotomateriaal en verdere toelichting 
aanwezig. Ook de kinderen van de bijbelclub zetten 
zich in voor hun leeftijdsgenootjes in zoveel mindere 
omstandigheden. 

Minibedevaart
Op Hemelvaartsdag 25 mei wordt in de vroege uren 
een bedevaart gehouden naar O.L. vrouw van Eik en 
Duinen, overeenkomstig een jarenlange traditie.

Voorjaarsactiviteiten voor aan huis gebonden 
ouderen door de St.Jacobsstaf
Deze zomer hebben wij weer enkele uitstapjes ge-
pland voor aan huis gebonden ouderen. 

25 april Bezoek Keukenhof
7 mei Gelegenheid om de Hoogmis bij te wonen  
 in de St.Jacobuskerk met aansluitend pof 
 fertjes bij paviljoen Malieveld
23 mei Middagtocht naar de Schaapskooi in Delft. 
13 juni Boottocht Brasem met bezoek Avifauna
25 juli Bezoek aan de Rozentuin

Info. P.Heemskerk   t. 3506395
 Lore Olgers   t. 3244118
 Ook voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek. 

 Pastorie H.Jacobus de Meerdere
 Pastoor H.J.M.Hofstede 
 t. 3605592    f. 3608843 
 e. h.jacobus@wolmail.nl
 zie ook www.stjacobus.nl

Kleine Bazar 
in Het Schakelpunt

Vredeskapel open op vrijdag
De Vredeskapel is elke vrijdag geopend voor iedereen die even rust en 
stilte zoekt, van 12.30 – 13.30 uur.

4 mei
Op deze dag is er een bijzondere ontmoeting en herdenking in de Vre-
deskapel (zie voorpagina) waar iedereen welkom is!

Duurzaamheid
Hebt u er wel eens aan gedacht om uw aluminium voor recycling te 
storten in de bak bij de Vredeskapel (in de steeg)? Als u de bak open-
doet zult u zien: u bent niet de enige.
Als alle huishoudens helpen het energie-verbruik terug te brengen, 
scheelt dat landelijk gezien heel veel voor de milieuverontreiniging en 
het energie-verbruik.
Maak het verschil! Wie groot wil denken, moet klein beginnen…

agenda vredeskapel
Maaltijd met Huize Tichelaar
Maakt u ook eens kennis met de trouwe bezoekers uit dit huis aan de 
Toussaintkade 43? Ontdek dat het goed is om elkaar van tijd tot tijd op 
te zoeken. 21 april is een prima gelegenheid. Vanaf 18.00 uur is de deur 
open, Malakkastraat 7. Opgeven bij ondergetekende.

Gespreksgroep over geloof en religie
open voor iedereen.
Maandag 24 april, Malakkastraat 1, 20.00 u.

Open maaltijd
Maandag 1 mei en maandag 29 mei. Kosten: €3,-, Malakkastraat 7. 
Opgave bij Hans ter Schegget, tel. 325 53 04.

amnesty-schrijfgroep
Schrijven voor gerechtigheid: maandag 1 mei, om 20.15 uur, Malak-
kastraat 7.

16 juni: zomermaaltijd 
met live muziek en poezie. Vredeskapel, Malakkastraat 3, vanaf 18.00 u 
bent u welkom! Opgave bij ondergetekende.

Vooraankondiging
Miranda van Kralingen zal t.b.v. 
verlichting van de Vredeskapel 
een concert houden in deze kerk.
Informatie volgt in mei (onder 
voorbehoud).

Met Hartelijke groet,
Idelette Nutma, t 06 511 07 070



Nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers

Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11    f. 070 358 71 90

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00– 16.00 uur, 
vrijdag 9.00– 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangs-
kaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, 
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur. 
Dan staat onze receptioniste voor u klaar. 

Centrum leider Peter Jautze

Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes
van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag
t. 392 74 96
Ouderenwerk Centrum Zuid
Consulente: Patricia Haverkort

Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/informatie: tel. 352 04 16
tussen 9.00-10.00 uur

Telefooncirkel A/W/Z 
Info coördinatoren:
Fam. Schuurman, t. 310 63 09
mw. v. Alkemade, t. 345 02 09

Trombosedienst 
zr. Haringsma
spreekuur dinsdag van 10.45-11.00 uur

Verhuurmogelijkheden van div. ruimtes 
in wijkcentrum ’t Klokhuis voor vergade-
ringen, cursussen, lezingen, zangkoren, 
bewegingsclubs, praatgroepen etc. 
Inlichtingen over kosten en voorwaarden: 
bel Peter Jautze, tel 350 35 11 of kom op 
werkdagen overdag langs op Celebes-
straat 4. Vrijdag na 13.00 uur gesloten.

Ruimtes te huur
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Op vrijdagochtend 2 juni start kunsthistorica 
Anne Marie Boorsma een cursus van 5 lessen met 
als thema Nederlandse fi guratieve kunst uit de 
20ste eeuw. Over o.a.: Wim Schumacher, Jan Man-
kes, Dik Ket, Carel Willink, Sal Meyer, Herman 
Gordijn en Aat Veldhoen.

De cursus is op vijf vrijdagochtenden vanaf 2 juni van 
10.00 tot 11.30 uur en wordt gegeven in het Humanis-
tisch Centrum op de Laan Copes van Cattenburch 72 
te Den Haag. De kosten zijn 45 Euro. 

Voor informatie en aanmelding: 070-3822130 of 
abcurskunst@hotmail.com.

Het bestuur van Stichting Het Klokhuis

De heer M.C.C. Bakker   voorzitter 
martinbakker@stichtinghetklokhuis.nl

De heer R. Klein   penningmeester 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw L. de Bles   lid 
liesbethdebles@stichtinghetklokhuis.nl

De heer M. Groeneveld   lid 
melchiorgroeneveld@stichtinghetklokhuis.nl

Verkeer(de)keus   – vervolg van pagina 1 –

Specifi eke verkeersaders in de buurt:

Laan Copes van Cattenburch   Jarenlang hebben bewoners van 
de Laan Copes van Cattenburch zich ingezet voor de verbetering 
van de verkeerssituatie in hun straat. Deze inzet is beloond met 
de herinrichting, die in een evaluatie van de gemeente geslaagd is 
genoemd. De hiermee geboekte winst voor bewoners en gebrui-
kers dreigt nu grotendeels teniet te worden gedaan door het 
nieuwe VCP. Dit is onbegrijpelijk en ook niet aanvaardbaar. 

Bankastraat   De verkeersintensiteit in de Bankastraat is hoog. 
De gevolgen van het VCP voor het verkeer door de Bankastraat 
kunnen verstrekkend zijn. De straat biedt immers een handige 
doorsteek voor autoverkeer uit de Hubertustunnel naar het 

Centrumgebied en vice versa. Bovendien kent de Bankastraat niet 
alleen een breed deel, maar ook een uiterst smal deel waar reeds 
nu sprake is van opstoppingen en gevaarlijke situaties. Tegen-
maatregelen zijn noodzakelijk om verdere overlast tegen te gaan. 
Voorstellen daartoe ontbreken. 

Javastraat en Laan van Meerdervoort   In het overleg met de 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling op 26 januari jl  kwam aan de orde 
dat het smalle deel van de Javastraat en het deel van de Laan van 
Meerdervoort tussen Metropool en de Zeestraat tot één rijstrook 
wordt versmald en voorzien van fi etspaden aan weerszijden van 
deze straatdelen. Zo’n herinrichting zou parallel lopen met de 
indienststelling van de Hubertustunnel (2007/2008). Tijdens de 
inspraakavond op 14 maart bleek grote onduidelijkheid over deze 
plannen. Ambtenaren twijfelden aan de mogelijkheid van herin-
richting. Het zou zeer te betreuren zijn als deze verbetering van 
de verkeerssituatie tussen wal en schip zou raken. Duidelijkheid 
over deze herinrichting is geboden.

Op grond van het bovenstaande is het moeilijk een oordeel uit 
te spreken over het Verkeerscirculatieplan. De gevolgen daarvan 
kunnen niet worden overzien. Het is aannemelijk dat de Archi-
pelbuurt en het Willemspark extra te lijden zullen krijgen van 
verkeer, dat uit het centrumgebied wordt geweerd. Dat zou een 
verschuiving van het probleem zijn, dat het VCP wil oplossen. 
Grote onduidelijkheid bestaat over fl ankerende maatregelen om 
de voor onze wijk zo negatieve gevolgen te beperken of zelfs vol-
ledig te vermijden. Voor de  besluitvorming over het VCP is het 
noodzakelijk dat per wijk inzicht komt in de precieze gevolgen 
voordat onomkeerbare besluiten worden genomen. 

Het spreekt voor zichzelf dat de Bewonersorganisatie nauw be-
trokken blijft bij de verdere uitwerking van het Verkeerscircula-
tieplan en wij zullen gaarne gebruik maken van de nog komende 
inspraakmogelijkheden.

Wie in de buurt van het Klokhuis woont of 
werkt kan het niet ontgaan zijn. Elke woens-
dag en zaterdagmiddag verzamelen zich jonge 
en ook oudere kinderen om hún sport te 
beoefenen: sodurado.

Interview met trainer Melchior
Wat is sodurado?
“Sodurado is een samenvoeging van veel uiteen-
lopende pak-, schop- en stootsporten en richt 
zich op de praktijk van zelfverdediging. De jeugd 
kan zich lekker uitleven op schop- en stootkus-
sens en in wedstrijdjes in de les.”

Wat is de achterliggende gedachte?
“Wij richten ons met name op zaken als omgaan 
met agressie en sociale omgang. De fi losofi e ach-
ter sodurado is heel simpel: hoe functioneer je als 
individu in de maatschappij tussen je medemen-
sen?”

Hoe komt dat in de lessen tot uitdrukking?
Dat is afhankelijk van de leeftijd. Bij ons kun je 
trainen vanaf je vierde jaar. Omgaan met agressie 
is dan nog een fysiek spel. Je leert samenwer-
ken door simpele acrobatische oefeningetjes, 
stoeien, omgaan met winnen en verliezen en 
luisteren naar elkaar. Verder leer je omgaan met 

de mogelijkheden en beperkingen van je lichaam 
zodat je lekker in je vel groeit. Dat is de basis van 
zelfredzaamheid. Op die leeftijd mag je nog niet 
schoppen of stoten. Als je wat ouder bent leer 
je duidelijke toepasbare technieken die je kunt 
uitvoeren met een tegenstander (trainingspart-
ner). Hieronder vallen worpen, stoten, schoppen 
en later ook klemmen en verwurgingstechnieken. 
Verder wordt de lesstof uitgebreid met oefenin-
gen als radslag, arabier, zweefrollen en salto-
springen om je fysiek door te ontwikkelen. In een 
nog later stadium leer je ook omgaan met tra-
ditionele vechtsportwapens en ook hoe je jezelf 
kunt verdedigen tegen aanvallen met steek- en 
slagwapens en tegen meerdere aanvallers. Door 
het leerproces heen wordt duidelijk uitgelegd wat 
de consequenties kunnen zijn als je technieken 
in de praktijk toepast. Iemand in elkaar slaan is 
meestal geen zelfverdediging, maar jezelf in de 
problemen werken. Daarom wordt ook aandacht 
besteed aan verbaal omgaan met dreigende situ-
aties en komen tot geweldloze oplossingen. Door 
goed te weten wat te doen leer je niet in paniek te 
raken als er agressie op je pad komt.”

Voor meer informatie over deze activiteit kunt u 
bellen naar het Klokhuis 070 350 35 11 of trainer 
Melchior Groeneveld 06 456 46 337.

Wijk en Dienstencentrum ’t Klokhuis zoekt verster-
king in het vrijwilligersteam. Lijkt het u leuk om ach-
ter het buffet als gastvrouw of gastheer te staan in een 
goed lopend wijkcentrum, dan kunt u zich richten tot 
Peter Jautze, centrumleider, tel. 070 350 35 11
Of kom even langs  in ’t Klokhuis, Celebesstraat 4.

Cursus Kunstgeschiedenis 
Nederlandse fi guratieve kunst 20ste eeuw

a c t i v i t e i t  u i t g e l i c h t

Kinderen sportief 
met sodurado in het Klokhuis

Kom eens langs in het Klokhuis om te informeren 
naar alle activiteiten voor diverse leeftijden.

a d v e r t e n t i e
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