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inhoud o.a.

International 
Residents
A selection of the articles in this issue of 
the community newspaper will shortly  
be available on the local neighbourhood 
website in English. Just click on the 
appropriate flag on the homepage.

www.archipelbuurt.nl

nieuws… mensen… samenleving…  www.archipelbuurt.nl

In de Vredeskapel zal op 4 mei vanaf 19 uur 
een korte bijeenkomst ter bezinning en over-
denking gehouden worden. Om 19.30 uur ver-
trekken we dan naar het Carnegieplein waar 
we bloemen leggen bij het monument uit 1992. 

4 mei

In de krant van december stond al een artikeltje over het 
samen maken van een mozaïekbank voor de wijk, een ‘social 
sofa’. Het lijkt er op dat dat gaat lukken, met financiële steun 
van de gemeente! 

Maar daar is vooral uw medewerking voor nodig: wie willen 
gedurende ongeveer zes werkdagen meehelpen de ongeveer 43.000 
mozaïekstukjes op de betonnen bank aan te brengen? En wie weet 
een werkruimte waar zo’n bank van 2.25 m. lang gemaakt kan 
worden – de toegang moet minimaal 0,90 meter breed zijn, de 
ruimte zelf op de begane grond? Met elkaar moeten we een thema 
kiezen dat past bij de wijk (bijv. Couperus, Indische buurt) en 
natuurlijk een ontwerp, maar misschien is er wel een kunstenaar in 
de buurt die dat zelf kan en wil maken? En dan natuurlijk de plaats 
waar hij moet komen, graag suggesties! 

Al met al kan het 
een heel leuk project 
worden waar buurtgenoten samen enthousiast 
aan mee kunnen werken. Projectbegeleider is Saskia 
van Haeren die al meer banken in de stad heeft gemaakt. Wij hopen 
dat u even enthousiast bent als wij van de Bewonersorganisatie en 
dat wij overladen worden met ideeën en aanbiedingen. Want wie 
weet is er nog emplooi voor een tweede bank, een beetje kleur in de 
wijk kan in deze tijd geen kwaad! 

Voor al uw vragen en suggesties kunt u terecht bij:
Else Ponsen, Bewonersoragnisatie Archipel&Willemspark
Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, t. 3503511 (of ) t. 3505738
secretariaat@archipelbuurt.nl
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Kleur in de Wijk

www.archipelbuurt.nl

Hindustaanse cultuur
in ’t Klokhuis
>> pagina 3

Digitale webmaster online
>> pagina 6

Koninginnefeest 2009
>> pagina 11

Thuiswerkers in de buurt 
>> pagina 6 & 7

Heb je zin om wat bij te dragen aan een 
leefbaardere buurt? Wil je meepraten en 
meedenken met de Gemeente over je eigen 
leefomgeving? Kom dan de werkgroep 
Openbare Ruimte ondersteunen met je in-
zet en tijd. 

De werkzaamheden zijn concreet en heel di-
vers. Zoals het onderhouden van de contacten 
bij de Gemeente. Ook kun je op kleine schaal 
wat bereiken door een telefoontje naar het 
Gemeentelijk Contact Centrum over bijvoor-
beeld niet-geleegde prullenbakken, kapotte 
lantaarnpalen, gedumpt grof vuil. Mocht dat 
niet opgepakt worden, dan wordt onze con-
tactpersoon bij de Gemeente ingeschakeld. E-
mails behandelen van wijkgenoten en er wat 
aan proberen te doen via de contacten bij de 
Gemeente.
Grotere projecten zoals de herinrichting van 
de Bankastraat vormen een ideale mogelijk-
heid om de wijk een mooier gezicht te geven. 
Niet te vergeten het planten van bomen kan 
ook veel bijdragen aan een mooiere Archipel 
en Willemsparkbuurt. Wil je meehelpen? 
Graag contact opnemen met Josien Deknatel 
te bereiken op 06 - 55 88 56 18.

Oproep nieuwe leden voor 
werkgroep Openbare Ruimte

Met een grote hijskraan onthulde locoburge-
meester Bruno Bruins op 12 juni 2004 het 
marmeren kunstwerk, dat in de fontein op het 
Burgemeester de Monchyplein staat, en 
daarmee werd het complex feestelijk geopend. 

Dat was bijna vijf jaar geleden, reden genoeg voor 
de bewonersorganisatie BBM om het eerste lustrum 
binnenkort te vieren. Op zondag 21 juni zal er een 
openlucht lunchconcert gegeven worden, waarvoor 
alle wijkbewoners worden uitgenodigd. 
Aansluitend kan er een balletje worden gegooid op 
de Jeu-de-boulesbaan bij het Irene-monument. 
Houdt deze datum vrij, het precieze programma en 
tijdstip zal te zijner tijd op www.archipelbuurt.nl 
staan en via folders bekend worden gemaakt. 
’s Avonds zal voor de bewoners van Monchyplein de 
jaarlijkse barbecue worden georganiseerd, met een 
extra feestelijk tintje. 

Monchyplein 2004 /2009

Poëziefestival 
Dichter aan huis
zoekt onderdak 
in de buurt
Op zaterdag 26 en zondag 27 september wordt voor de 10e keer het 
poëziefestival Dichter aan huis georganiseerd in Den Haag. 
Tijdens dit festival dragen 50 gerenommeerde dichters voor uit eigen 
werk in 50 Haagse woonkamers. 

De dichters treden vijf keer per dag op. De eerste lezing is om 13.00 en de laatste om 
17.00 uur. De dichters blijven op de locatie en de festivalbezoekers trekken rond en 
stellen zo hun programma samen. Iedere lezing duurt ongeveer 40 minuten (inclu-
sief nagesprek), waarna het publiek de gelegenheid krijgt naar de volgende locatie 
te reizen. Het aantal bezoekers per lezing is afhankelijk van de grootte van de loca-
tie, maar is maximaal 25.

Voor beide festivaldagen is Dichter aan huis op zoek naar een aantal nieuwe locaties 
in het de Archipelbuurt en Willemspark. De locaties zijn particuliere Haagse woon-
huizen. Deze particulieren stellen één van de twee middagen hun huis open voor een 
dichter en zijn/haar publiek. Bent u geïnteresseerd en wilt u een middag de gastheer 
of –vrouw zijn voor een schrijver en publiek, stuur dan zo spoedig mogelijk een be-
richtje met uw naam, adres, telefoon en e-mail naar de stichting Dichter aan huis 
Antwoordnummer 10986, 2501 wb Den Haag (postzegel is niet nodig). Voor telefoni-
sche inlichtingen: 070 346 57 86. U kunt ook reageren per e-mail: festival@dichter-
aanhuis.nl. De organisatie zal dan contact met u opnemen. 

Joost Zwagerman 

april 2009 
Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag

secretariaat
Administratieve ondersteuning
mw Else Ponsen-Breugem
Bereikbaar: 
maandag: 09.00 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 10.00 uur
t. 084 73 71 029 / f. 358 71 90
e.  secretariaat@archipelbuurt.nl

bestuur
Voorzitter
dhr. mr. W. Taekema
t.  363 60 77
e.  wybe@archipelbuurt.nl
Vice-voorzitter
jhr. mr. G. Hooft Graafland 
t.  360 41 95

Secretaris
mw A.G. Beekman-Otte, t. 
354 80 06
e. ank@archipelbuurt.nl
Penningmeester, dhr R. Klein
t.  362 57 44
e. ruud@archipelbuurt.nl
lid, dhr. A. Bloembergen
e.  auke@archipelbuut.nl

contact verkeer
willem@archipelbuurt.nl

contact openbare ruimte
josien@archipelbuurt.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 4 juni 2009 
20.00 uur, ’t Klokhuis, 
Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 25 mei 2009
Sluiting advertenties: 
8 juni 2009
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, Cathrien Ruoff

illustraties / vormadvies 
Jean Cloos

ontwerp
Wilmar Grossouw

Algemene adressen

Florence Het Schakelpunt

Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

Borneoflat – Staedion –
informatie 0900 14 24

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

Diaconaal opbouwwerker
Annemieke Leidekker, t.318 16 16

Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, t.  355 82 12 
Koster mw R. de Jong 
ds. C. v. Duinen
t.  887 94 10 (info pag. 11)
e.  dsvanduinen@ziggo.nl

Dagverzorging 
Het Schakelpunt
Burgemeester Patijnlaan 1900
2585 cb Den Haag
 
Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
Info: maand. t/m donderdag 
tussen 9.00-12.00u
t. 754 13 10
Bij calamiteiten: t. 413 10 00
 

Servicepunt Zorgwinkel
Spreekuur Schakelpunt
di-mo tussen 9.00 - 11.00 u
Annelies van der Heijden
Tel: 754 07 30
Verder bereikbaar: t. 754 13 00
tussen 9.00 –16.00 uur
 
Prikpost huisartsen 
dinsdag en donderdag 
09.00 - 10.30 uur

Wisselbibliotheek 
woensdag van 10.00 -11.30 uur 

Pedicure
Deborah Veltman, maandag
t. 06 47 47 45 49 (op werkdagen) 

Dagverzorging en maaltijden
Info: t. 754 13 40
ma t/m vrijd tussen 9.00-12.00 
en 13.00 – 16.00 uur

Clubhuis Cantaloup

Klachten Stadsbeheer  tel. 353 30 00

Stichting 
Clubhuis ‘Cantaloup’

Cantaloupenburg 26a
2514 kl Den Haag
t.  06 27 28 25 76
Bankno. 179944797
clubhuiscantaloupe@gmail.com
secretariaat: 
Laurien Trojan-Piek

Onze clubs

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 €40,- per jaar. Geen 
dure vriendschap, want je 
mag een keer gratis gebruik 
maken van het clubhuis voor 
bijvoorbeeld een kinderpartij-
tje of een vergadering. 

Ooievaarspas €25,–

Mw M. Polak – Ook Engels en Frans 
spre-kend (65 j.) ’s avonds   t.  350 61 16
Anneke Kreemers (15 jaar)  t. 06 488 34 337
Mw C. Weeink (22 jaar)  t. 06 247 14 889
Diliane Theloesen (15 jaar)  t. 360 80 37

   Vincent Verhulst (19 jaar)  t.  352 15 43
   Nynke Verhulst (16 jaar)  t.  352 15 43
   Jorrit Verhulst (15 jaar)  t.  352 15 43
   Marius ter Kuile (14 jaar)  t.  360 01 73
  Mw M. Vollema (19 j.)  za/zo  t. 06 51958607
         322 51 31 

Oppassen geblazen!
Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande 
personen benaderen. U moet zelf afspraken maken 
over tijden, kosten en overige voorwaarden. 

Katten oppas!
mw. J van Beekt. 352 30 20 

in beweging
Buur t
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Hoe werken, leven en leren we in Den Haag in 2020? Hoe gaan we met elkaar 
om? En wat is uw bijdrage aan de Haagse toekomst? Dat wil het gemeentebe-
stuur van Den Haag graag weten. Het college start daarom een samenspraak-
traject over de conceptnota Sociaal Economische Agenda. Hierin staat de 
visie van het college op de lange termijnontwikkeling van Den Haag.
Hagenaars kunnen op twee manieren hun mening geven: digitaal via 
de website www.denhaagin2020.nl of persoonlijk tijdens het Haags
Toekomstfestival op zaterdag 16 mei 2009 in het Atrium van het Stadhuis. 

Digitaal
De website www.denhaagin2020.nl heeft verschillende manieren om te reageren 
op de Sociaal Economische Agenda 2020. Zo kunnen bezoekers via een reactiefor-
mulier aangeven wat ze van de inhoud van de nota vinden. Ook kunnen zij een 
vragenlijst met stellingen invullen. Daarnaast is het ook mogelijk om met elkaar 
aan de conceptnota te schrijven en/of wijzigingen aan te brengen. Dit kan via een 
zogenaamde wiki (te vergelijken met Wikipedia). Wijzigingen zijn zichtbaar en 
anderen kunnen daar weer op reageren. Dat betekent overigens niet dat alle 
wijzigingen definitief zijn. Het is de eerste keer dat de gemeente een wiki als 
interactief samenspraakmiddel inzet. 

Toekomstfestival
Op 16 mei 2009 staat het Atrium van het Stadhuis de hele dag in het teken van de 
toekomst in 2020. Tijdens vele kleine en grote bijeenkomsten kunnen bezoekers 
luisteren, meepraten, hun mening geven en nadenken over hoe zij willen leven in 
het Den Haag van 2020. 
De dag wordt feestelijke aangekleed met muziek, theater en toekomstfood. Het 
definitieve programma wordt de komende weken voorbereid. Op de website www.
denhaagin2020.nl zijn alle ontwikkelingen te volgen. 

Sociaal Economische Agenda 2020
In de Sociaal Economische Agenda Den Haag 2020 staat de visie van het college op 
de lange termijnontwikkeling van Den Haag. Kern van het stuk is: investeer in 
mensen en vergroot de aantrekkingskracht van de stad. Het geeft antwoord op de 
vraag hoe inwoners van de stad maximale kansen krijgen en daardoor de stad tot 
bloei kunnen brengen. 
In oktober 2008 heeft de gemeenteraad het college gevraagd de nota te toetsen bij 
Haagse maatschappelijke organisaties en burgers. Daarom zal het college naast de 
digitale samenspraakmogelijkheden en de Dag van 2020 de komende maanden 
ook in het reguliere overleg met de maatschappelijke partners in de stad praten 
over de lange termijnvisie voor 2020.

Wij, dat zijn de bewoners van Archipel en Willemspark. Het zijn er 5705 
(cijfers zijn van 1 januari 2008) in de Archipel en 1336 in het Willemspark. In 
beide gevallen wat minder vergeleken met het jaar daarvoor. Van ons is 18% 
(10%) jonger dan 20, 16% (13%) ouder dan 65 (de percentages voor Willems-
park steeds tussen haakjes). Meer dan in Den Haag als geheel (54%) is de 
bevolking autochtoon, nl. 63% (57%). De allochtonen zijn bijna allemaal van 
westerse herkomst.

In Wijk 05: Archipelbuurt was 55,8% alleenstaand, 25,0% samenwonend zonder 
kinderen, 15,1% samenwonend met kinderen en bestond 4,2% van de huishoudens 
uit een éénoudergezin. In Buurt 47: Willemspark was 62,8% alleenstaand, 25,6% 
samenwonend zonder kinderen, 8,3% samenwonend met kinderen en bestond 
3,3% van de huishoudens uit een éénoudergezin. Verhuizen doen we niet graag, 
minder dan de gemiddelde Hagenaar. Wel trokken er iets meer mensen onze buurt 
uit dan er zich vestigden. In 2004 had een gezin in de Archipel een gemiddeld 
inkomen van 36.500 euro, tegen Den Haag als geheel 26.500 euro. Willemspark 
deed daar met 36.400 euro nauwelijks voor onder.

Echter heeft 38% van de wijken een laag inkomen (tot € 22.000,-), 33% een midden 
inkomen tot € 39.000,- en 30% een hoger inkomen van € 39.000,- en meer. 
Die gezinnen wonen in 3494 (1057) woningen (1 januari 2009). De gemiddelde 
waarde (WOZ prijspeil 2005) van de ééngezinswoningen bedroeg € 737.682 (€ 
448.806), van de appartementen € 260.608 (€ 275.856). De prijzen waartegen de 
woningen feitelijk van de hand gingen lagen nog een stuk hoger: in de Archipel-
buurt zijn in het jaar 2007 124 bestaande woningen verkocht. De gemiddelde 
verkoopprijs hiervan was € 566.542. De gemiddelde verkoopprijs van verkochte 
bestaande ééngezinswoningen lag op € 948.953, die van verkochte appartementen 
op € 403.907. In Willemspark werden 40 woningen verkocht tegen een gemid-
delde prijs van € 336.000 per woning. Eengezinswoningen werden weinig 
verkocht, daar zijn er in Willemspark ook duidelijk minder van. Appartementen 
deden gemiddeld € 297.234.

Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Nog veel meer cijfers zijn er te vinden, 
waar we in een volgende krant op terug komen. Bent u intussen nieuwsgierig 
geworden, dan kunt u ook zelf aan de slag. Via www.denhaag.nl / Feiten en Cijfers / 
Den Haag in cijfers / Online / Wijkrapporten kunt u over bijna ieder denkbaar 
onderwerp per wijk of buurt een rapportje samenstellen. 
Dacht u nog anoniem te wonen in de massa van de grote stad? U bent geteld, 
bemeten en geprijsd tot in de kleinste details…  

mo

16 mei 2009

Haags Toekomstfestival 
2020 in het Atrium

Wie zijn wij?

vrijdag 29 mei 2009 in ’t Klokuis

Kom kennis maken 
met de Hindoestaanse cultuur

Zing mee met
esGROOT
16 mei 2009 Vredeskapel

www.cobra-museum.nl

www.denhaagin2020.nl
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9000 uur oefenen in de Malakkastraat 
 levert landskampioen ijshockey op

De internationaal bekende beeldhouwer 
Tajiri is 15 maart 2009 overleden. Hij 
maakte het beeld, ‘De Wachter’ op het 
Nassauplein, in opdracht van de zichzelf 
toen opheffende vereniging van dienst-
plichtig militairen. 

Bij het Shell-gebouw, staat een van zijn 
‘knopen’, ook al weer verstopt achter een 
bushalte (net als het beeld van Aart vd IJssel op 
het Nassauplein). De meeste mensen kennen 
hem van zijn grote witte knoop op Schiphol, 
het ‘meeting point’. 

Op zoek naar grote ateliers en woonruimte 
kreeg hij dankzij onze oud-burgemeester 
Schols – eerder burgervader van het Limburg-
se dorp Baarlo – beschikking over het vervallen 
kasteeltje Scheres in Baarlo. Voor meer werk 
van Tajiri: zie Cobramuseum in Amstelveen.

es

Tajiri overleden

James, hoe oud ben je nu? 26 Jaar oud. 

Wanneer begon je met het spelen van ijshockey?
Toen ik 4 jaar oud was.

Ik herinner me jou – als overbuurvrouw - altijd 
maar scharrelend op de Malakkastaat met het door 
je vader zelfgemaakte doeltje en de lange ijshockey-
stick. Hoeveel uren heb je hiermee stuk geslagen?
<Antwoord> We rekenen samen uit: elke dag 
twee uur voor het eten, soms nog een uurtje 
erna, en dat dan tot zo 16, 17 jaar oud. Ik mik 
op 12 (jaar) x 300 (dagen per jaar) x 2,5 (uur per 
dag gemiddeld) = 9000 uur. 

 Je speelde ook 4 seizoenen voor Heerenveen, 
waarom kwam je terug naar Den Haag?
HYS promoveerde ook naar de eredivisie en 
deed me een goed aanbod. En ik wilde wel weer 
terug naar de grote stad. In Heerenveen stu-
deerde ik Multi Media Design en die studie 
kon ik hier vervolgen aan de Haagse Hogeschool.

Maak je ook deel uit van het Nederlands team?
Ja, soms wel, soms niet. Ik word niet altijd 
opgeroepen. Nu vind ik dat ook wel even 
rustig. Het is zó hectisch geweest met de 
play-offs.

Wat was voor jou het mooiste moment uit de 
play-offs? Toch wel mijn doelpunt tijdens de 
vijfde, laatste en beslissende wedstrijd tegen 
de Tilburg Trappers op zaterdagavond 21 
maart 2009. Ik maakte de 5-1.

 Je lijkt nog niet op je hoogtepunt te zijn. Wat 
kunnen we nog van jou verwachten? 
Nog veel meer prijzen. Om te beginnen willen 
we volgend jaar natuurlijk ook graag weer 
landskampioen worden met HYS. 

Verder gaan we nu Champions League spelen, 
daar verheug ik me ook enorm op. 

Kun je leven van het spelen van ijshockey, of werk 
je er nog naast? 
Ja hoor, voor mij is het in deze levensfase 
prima. Ik word 7 maanden per jaar betaald. 
Daarnaast heb ik een nul-uren-contract bij 
Red Bike, een heel leuk bedrijf in multimedia, 
waar ik stage liep. In die richting wil ik later 
graag werken. IJshockeyen op dit niveau hoop 
ik nog 4 of 5 jaar vol te kunnen houden.

Wat is jouw leukste herinnering aan de tijd dat je 
hier woonde? Ja, toch het ijshockeyen op straat. 
Ik ging als klein mannetje meedoen met 
buurjongens als Timmy Brommersma en 
Matthijs van Dijk.

Waarom raad je jongens en meisjes van nu uit 
Archipel/Willemspark aan om te gaan 
ijshockeyen? Deze sport kan je zoveel 
brengen. Het worden van een 

persoonlijkheid, 
het kweken van 
karakter en door-
zettingsvermogen, 
het zijn dingen 
die je kunt leren 
door te ijshock-
eyen. Sporten in 
teamverband 
is in het alge-
meen natuur-
lijk leer-
zaam. 

            
         Ook leerde ik te gaan voor succes. 
Dat wens ik kinderen van nu ook toe.

cr

www.hysthehague.com

www.esgroot.nl

Na ruim 22 jaar is het Indonesisch restau-
rant Djawa aan de Mallemolen gesloten. 
Daarmee is deze eersteklas eetgelegenheid 
uit onze buurt verdwenen. Voor ons een 
verlies maar voor de eigenaar Ulpho van 
der Zalm is het mooi geweest. 

Hij gaat nu lesgeven aan de Mondriaan Hotelschool in het Bezuidenhout. En gelukkig komt er 
iets vergelijkbaars voor Djawa in de plaats, een restaurant met fusion keuken, op Japanse leest 
geschoeid. De nieuwe eigenaar Patrick Buize is geen onbekende in de buurt: hij zat met zijn 
restaurant Malaparte in het pand waar nu Le Moulin Fou gevestigd is. Zijn huidige restaurant 
Mochi aan de Hooikade komt dus in het pand van Djawa na een grondige verbouwing. Het 
echtpaar Van der Zalm blijft er wel boven wonen, die hoeven niet weg. Ze blijven ook zeker nog 
actief in de buurt: Marianne is redactielid van de website en heeft zojuist de ‘zorg’ voor de Bosjes 
van Repelaer, waar ze regelmatig met haar hond loopt, van Agaath Reuchlin overgenomen. 
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Op 7 november 2008, vierde kamerkoor 
esGROOT zijn 10-jarig jubileum met een 
concert in de Kloosterkerk te Den Haag. 
Ruim 500 bezoekers waren aanwezig. 

Kamerkoor esGROOT heeft een steeds grotere 
fanclub. Het leek ons leuk om nu een keer 
samen met onze trouwe luisteraars te zingen 
en wel in de vorm van een “scratch”: 
•	 Je	studeert	thuis	een	aantal	stukken	in,
•	 vervolgens	wordt	op	één	middag	de			
 ingestudeerde muziek gezamenlijk 
 gerepeteerd en
•	 aansluitend	wordt	een	concert	gegeven.	
De zangers van esGROOT bereiden zich 
eveneens thuis voor.
 
Heb je altijd al een keer willen zingen en 
optreden, meld je dan nu aan en noteer 
zaterdag 16 mei in je agenda voor een scratch-
middag met esGROOT in de Vredeskapel, 
Malakkastraat 1, Den Haag onder directie van 
Marcela Obermeister.

Op vrijdag 29 mei is er de eerste Hindoe-
staanse Koempoelan in ’t Klokhuis. Deze 
wordt georganiseerd door de besturen van 
de Stichting Hindustani en de Stichting 
Het Klokhuis onder het motto “Bekend 
Maakt Bemind”. 

Het begint om 14.30 uur en eindigt rond 18.30 
uur. Het programma is ontvangst met een 
drankje en exotisch hapje, presentatie van 
Hindoestaanse muziek, zang en dans, en tot 
slot een heerlijke Roti-maaltijd.

Toegang kost € 2,-. De wijkbus is beschikbaar.
Deze bijeenkomst is de eerste uit een reeks van 
10 bijeenkomsten van het Project “ Bekend 
Maakt Bemind”, telkens op de laatste vrijdag 
van de maand.

Net als met de Indische Koempoelan willen wij 
de mensen uit de Archipelbuurt, Willemspark 
en omringende wijken op een gezellige manier 
kennis doen maken met andere culturen, via 
diverse thema’s.

Opgeven
U kunt zich voor de Hindoestaanse 
Koempoelan opgeven bij de administratie 
van Het Klokhuis, t. 070 350 35 11
e-mail: stichtinghetklokhuis@live.nl 
Of via de Stichting Hindustani, t. 06 28 47 98 49 
e-mail: stichtinghindustani@gmail.com

Wilt u meehelpen als vrijwilliger – en vrijwil-
ligers zijn hard nodig! – dan kunt u zich ook via 
bovengenoemde contacten opgeven.

Djawa dicht 
na 22 jaar

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

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

• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

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

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

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

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

Bij Schoonheidsinstituut Ria Wiek kunt u o.a. terecht voor:

  diverse schoonheidsbehandelingen

 permanente ontharing (ELOS)

 microdermabrasie

 verwijderen pigmentvlekken

 verwijderen rode vaatjes

 manicure en voetverzorging

 voetrefl ex- en andere massages

Laan Copes van Cattenburg 60A

2585 GC Den Haag

Voor meer informatie kunt u tijdens werkuren bellen met Ria Wiek (06 51885527)

en op dinsdag en vrijdag ook met Christel Reijgersberg (06 25461581). 

Of kijk op www.schoonheidsinstituutriawiek.nl

Ria Wiek (l) en Christel Reijgersberg

Ria WiekSCHOONHEIDSINSTITUUT

Schoonheidsinstituut Ria Wiek werkt - indien noodzakelijk of gewenst - 
samen met een dermatoloog.

Curaçaostraat 4
2585 XZ Den Haag

* aktie monofocale glazen zijn voorzien van superontspiegeling, hardingslaag en cleancoat * sterktebereik van sferisch -4.00 tot +2.00 en cylindrisch maximaal -2.00 * 20% korting op een nieuwe 
bril indien uw sterkte buiten bovengenoemde bereik valt! * niet geldig i.c.m. randloze/nylor/kinder monturen en andere akties * deze aktie is geldig van 7 februari t/m 28 februari 2009

ANNELIES

Bankastraat 44
Telefoon 070 355 02 44
www.zuivelland.nl

kaasspecialiteiten
•	top	kwaliteit	boerenkaas
•	honderden	soorten	binnen	
	 en	buitenlandse	kaas
•	versgebrande	noten
•	boeiend	assortiment	olijven
•	kaassouvenirs

voor kenners van smaak!

Vorige keer hebben we een blik op de toekomstplannen 
voor lijn 9 geworpen. Deze keer kijken we naar het verleden 
van deze lijn.

Maar eerst nog even een zijsprong. De 1e tramlijn in Nederland 
was de Haagse paardentram van de rode lijn die op 25 juni 1864 in 
bedrijf ging. Hij liep van de Parkstraat via het latere Plein 1813 
(kreeg deze naam pas in 1869), de Sophialaan, de Zeestraat en ver-
volgens langs de Scheveningseweg en Keizerstraat naar het bad-
huis. Hij verbond de stad met het dorp Scheveningen, ongeveer 
de route van de huidige lijn 1 in Den Haag.

De 2e tramlijn van Nederland ging drie weken later van start, de 
zwarte lijn, nu lijn 9. Deze lijn liep van het Plein via de Kanon-
straat, Prinsessegracht, Koninginnegracht, Wittebrug en Bad-
huisweg ook naar het badhuis. De route liep vanaf de Archipel 
tot het badhuis door vrijwel onbewoond gebied. Omdat er in de 

winter geen badgasten waren werd de lijn gedurende die tijd in-
gekort tot aan de Atjehstraat. 

Van paard naar accu
Had de lijn in 1864 net geen primeur voor Nederland, in 1890 was dit 
wel het geval met de 1e elektrische tramlijn van Nederland. Het be-
trof een accutram die vijf maal op een lading heen en weer kon. 
Daarna werden in de remise in Scheveningen de accu’s verwisseld. 
De diensten met accutrams werden in de winter gestaakt, deze 
trams konden slecht tegen sneeuw. Er werd dan weer een paarden-
tramdienst vanuit de stad tot de Atjehstraat gereden. Met de komst 
van de accutram werd het tracé verlegd van de Badhuisweg naar de 
Nieuwe Parklaan. Vanaf 1904 werd de lijn, als 1e Haagse lijn, met 
elektrische beugeltrams gereden. Op deze lijn werd altijd het nieuw-
ste en beste materiaal in gezet. Dit uit concurrentie overweging. 
Vanaf 1879 reed namelijk de 1e stoomtram van Nederland aan de 
overkant van het kanaal. Vanaf het Rheinspoorstation, later 
Staatsspoorstation en nu Centraal Station, via Koningskade, 
Raamweg en Badhuisweg ook naar het badhuis. Hoewel het 
streng verboden was werd het nogal eens een snelheidwedstrijd 
tussen de concurrenten.
In WO II werd Scheveningen een afgesloten vesting en moest 
de lijn in twee delen gesplitst worden. Een vestinglijn van Kur-
haus tot de, afgebroken, Wittebrug en een lijn van uit de stad tot 
onze kant van de Wittebrug. Vanaf de halte Atjehstraat tot Wit-
tebrug hoofdzakelijk voor de Duitsers, Nederlanders mochten 
vrijwel niet in de vesting komen. Een nieuw eindpunt bij de Ar-
chipel is dus vrijwel een herhaling van een eerdere situatie.
Bij de invoering van de elektrische beugeltrams werden de lijn-
kleuren veranderd in lijnnummers. Tevens kwamen er vaste hal-
tes, tot die tijd stopte de paardentram overal op verzoek, behalve 
op hellingen en in bochten.
 b. feenstra

LIJN 9
EEN TERUGBLIK

Bij het Haags Milieucentrum kunnen belangstellenden de 
brochure Hemelwater in de tuin aanvragen. De brochure bevat 
ideeën om regenwater, dat normaliter wordt afgevoerd via het 
riool, op creatieve manieren in de tuin te gebruiken. 

In de brochure Hemelwater in de tuin vindt u tal van ideeën 
voor opvang van regenwater, variërend van diverse typen 
regentonnen via vijvers tot en met ondergrondse afvoer- en 
opslagsystemen. De brochure is gratis aan te vragen via info@
haagsmilieucentrum.nl of telefonisch via nummer 070 305 02 86. 
Ook is de brochure te downloaden www.haagsmilieucentrum.nl
Particulieren, verenigingen van eigenaren en bedrijven die hun 
hemelwaterafvoer van het riool willen afkoppelen kunnen 
daarvoor subsidie krijgen. Een ieder bepaalt zelf hoe de 
afkoppeling plaatsvindt, dit kan zijn via regenton, regenzuil, 

een opbergsysteem, afvoer naar de sloot of vijver of zelfs 
wegzakken in de bodem.
Deze subsidieregeling geldt voor het verzorgingsgebied van het 
Hoogheemraadschap van Delfland.Meer informatie over 
afkoppelen en ook het subsidieformulier vindt u op www.
haagsmilieucentrum.nl onder ‘Afkoppelen werkt’.

Waarom deze actie?
Regenwater via het riool afvoeren is zonde van dit schone water. 
Ook belast het de zuiveringsinstallaties meer dan nodig. 
Daarnaast kampen diverse riolen al met capaciteitsproblemen. 
Bij langdurige hevige regenval stromen ze over en komt het 
afvalwater via riooloverstorten in het oppervlaktewater terecht. 
Dit kan het water ernstig vervuilen, met in het ergste geval dode 
dieren en planten tot gevolg.

Regenwater in de tuin

>> Het Bankaplein rond 1906, gezien vanuit de Riouwstraat richting Timorstraat. Startpunt voor de 
tramlijnen 1 en 2. Ze hadden elk als eindpunt station Hollands Spoor, zij het via verschillende trajecten. 
Lijn 1 stond bekend als de ‘chique’ lijn, vooral in tel bij referendarissen een andere deftige heren. Lijn 
2 was meer voor de mensen met de gewone baantjes. Een jan-met-de-pet die het waagde op lijn 1 te 
stappen werd met scheve ogen aangekeken.

Bankaplein anno nu <<

www.haagsmilieucentrum.nl

waar blijft
de tijd

Y

Y

Paardentram en 
elektrische tram 
ca.1904, Atjehstraat / 
Koninginnegracht

Tjilp, Tjilp
In de Wijkkrant las ik dat sommige bewoners 
de vogels in hun tuin missen. Dit hoeft niet zo 
te zijn. We wonen zijn deze wijk zo dicht bij 
bosjes en groenstroken, dat het niet moeilijk is 
om vogels in de tuin te krijgen. Wij hebben een 
kleine betegelde en ommuurde tuin in de 
Batjanstraat, waar ik afgelopen maanden 16 
soorten telde en waar verschillende vogels zich 
vaak laten zien. We hebben de tuin wel iets 
groener gemaakt door er verschillende bakken 
met bloemen en struiken neer te zetten. Ook 
staat er één boom, waaraan we mezenbollen en 
een met vogelvoer gevulde dennenappel 
hebben neergehangen. In deze kleine stadstuin 
zien we regelmatig de grote bonte specht (op de 
boom en aan het vogelvoer), de koolmees en de 
pimpelmees (aan de vetbollen) en een enkele 
keer de staartmees. Op de grond, op zoek naar 
het gevallen vogelvoer komen vaak de hegge-
mus en ook wel de roodborst, de winterkoning, 
de merel en de vink. De bij veel mensen op hun 
voerplaats niet zo geliefde houtduif en verschil-
lende kraaiachtigen (de kraai, de kauw en de 
ekster) zijn vaak present en toen we pindasnoe-
ren ophingen, kwamen ook de halsbandparkie-
ten en de Vlaamse gaaien. Een enkele zilver-
meeuw waagt zich weleens aan de 
mezenbollen.   
 

✒ Y. de Kok

Stoep Timorstraat 
levert Waalklinkers 
voor Lange Voorhout
Op 11 en 12 maart 2009 is in de 
Timorstraat een deel van het trottoir dat aan de 
muur van de Joodse begraafplaats grenst eruit 
gehaald door enkele overijverige bouwvakkers 
van de gemeente. Eerst dachten we dat ze een  
boom gingen vellen, de container was namelijk 
héél groot, maar wie schetste onze verbazing 
toen er de volgende dag hele ordinair grijze, 
vierkante tegels voor in de plaats werden 
teruggelegd. Navraag bij de wegbeheerder van 
de gemeente leerde ons dat de oude Waalklin-
kers elders in Den Haag nodig waren en wel op 
het Lange Voorhout waar in grote haast een gat 
gedicht moest worden. Het was niet mogelijk 
geweest ze op tijd geleverd te krijgen (ze zijn 
natuurlijk ook nog maar kort bezig daar aan het 
Voorhout!!!). Het zou me niet verbazen als het 
voor de CPC is geweest... De wegbeheerder kon 
mij verzekeren dat er niet meer uitgehaald zou 
worden (haha) dus nu kijken wij precies op de 
scheidslijn van oud en nieuw. Ze zijn ooit aan de 
Burg. Patijnlaan begonnen met deze 'verbete-
ring' en aan de andere kant van de Timorstraat 
aan de Ary van der Spuyweg: langzaaam rukt de 
gemeente op. Het streven zal wel zijn de straat 
op een dag helemaal 'gewoontjes' te maken. 
Inmiddels heb ik dit voorval aan Monumenten-
zorg gemeld en die gaan kijken of ze er wat aan 
kunnen doen…  

Met vriendelijke groet van een verdrietige 
buurtbewoner, Alexandra Boucher, Timorstraat

ingezonden 
brieven

Reserveer dan zaterdag 6 juni en/of 
zondag 7 juni 20009 en kijk op de 
website www.struineninhaagsetuinen.nl 
voor de verkoopadressen van toegangs-
kaarten en routebeschrijving.

Wilt u 
Struinen 
in Haagse 
Tuinen? 

www.struineninhaagsetuinen.com



LIDE VAN DER VEGT
ONDERNEMER
CELEBESSTRAAT

Mammarosa – Al twintig jaar geeft Lide van der Vegt les 
aan allochtone vrouwengroepen bij ROC Mondriaan. Het 
valt niet mee om nog een uurtje voor een gesprek met haar 
te vinden, maar Lide stelt de belangstelling van de 
wijkkrant erg op prijs. Al voordat de integratie van 
immigranten een echt politiek item werd, begon ze met 
lessen Nederlands en sociale kennis en vaardigheden aan 
- veelal analfabete - vrouwen in de Schilderswijk en 
Transvaal. Daarbij kwamen ook medische onderwerpen 
aan bod. In 2000 werd ze door borstkanker getroffen en 
heeft ze dit onderwerp opgenomen in het lesprogramma. 
In die periode heeft ze veel geleerd van de vrouwen over 
hun beleving van kanker. Ze begon met de bouw van een 
informatieve website www.mammarosa.nl, waar haar man 
Jan Hein Schouw de tekeningen voor maakt. Op de website 
worden twaalf talen gesproken. Naast de voorlichting aan 
groepen gezonde vrouwen is ze allochtone borstkankerpa-
tiënten gaan begeleiden. Inmiddels heeft ze ook ex-patiën-
ten bij haar werk ingeschakeld. Ziekenhuizen verwijzen 
patiënten naar haar lotgenotenspreekuur in Gezondheids-
centrum De Rubenshoek. Hoewel haar feitelijke werk-
zaamheden zich grotendeels buiten de deur afspelen, heeft 
ze een volledig ingericht kantoor aan huis (Celebesstraat 
39). In het hele project ging steeds meer geld om, van 
sponsors, gemeente en eigen inkomsten. Daarom ook 
werd de eenmansonderneming die het lange tijd was, 
omgevormd tot een stichting met een eigen bestuur. 

Steun – Lide is erg blij met de steun die ze in de buurt 
ondervindt, van bestuursleden, buren en vrienden die ze 
onder meer van haar koor esGROOT kent. Ook zaken 
ondersteunen haar werk, maar ze zoekt nog wel een 
vrijwilliger voor de administratie. Netwerken is een 
belangrijk onderdeel van haar werk, en dat doet ze met 
liefde. Het contact met collega’s mist ze dan ook absoluut 
niet. Maar zonder de grote steun van het gezin zou ze het 
allemaal niet volgehouden hebben: haar kinderen leven 
intensief mee en haar man neemt meer en meer huishou-
delijk werk (koken) van haar over. En hoe zo, files, als je 
alles op de fiets doet?  

ak

6   archipel & willemspark  april 2009 april 2009  archipel & willemspark   7

www.mamarosa.nl

Hun beroepen variëren nogal, van kunstenaar 
en manueel therapeut tot kapper en mediator 
bij echtscheidingen. Een paar dingen hebben 
ze gemeen, ze zijn zzp’er, zelfstandige zonder 
personeel, en ze werken aan huis.      

                 
De wijkkrant klopte bij enkelen van hen aan.

MR. JOS W. VAN VUGHT
MEDIATOR
DELISTRAAT

Wat doe je? Conflicten oplossen. Zowel zakelijke als privé 
geschillen. Terugkijkend op mijn werkzame leven blijkt 
bemiddelen in conflicten bij me te passen en blijk ik daar 
ook goed in te zijn. Dat doe ik ook als voorzitter van 
geschillencommissies. Daarnaast doceer ik contracten-
recht.

Heeft Archipel&Willemspark de zzp’er iets speciaals 
te bieden? Ja, het is hier plezierig wonen én werken. Voor 
koffie, lunch of diner met relaties maak ik graag gebruik 
van De Tapperij, Zeldenrust of Limoncello. Stukken beter 
dan een bedrijfskantine.

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat 
missen. Erg? Nee, in tegendeel. Natuurlijk kan het prettig 
zijn om met collega’s van gedachten te wisselen, maar dat 
vul ik in vanuit mijn netwerk van specialisten. Hen schakel 
ik zonodig in en gebruik ik voor de collegiale functie.

Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen 
bemoeien? Daar heb ik geen probleem mee. Mijn vriendin 
en ik doen veel samen, zowel koken als boodschappen 
doen. Dan kan ik mooi tussendoor even naar buiten, de 
zinnen verzetten. Dat soort activiteiten passen juist prima 
in een werkdag.

Zou je niet weer ’s een tijdje gezellig in de file willen 
staan? Het gevoel in een file te staan houd ik op peil door 
op locatie bij klanten te werken en via het doceren in 
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Daarna waardeer ik 
het weer des te meer als de file me bespaard blijft.           

   cr

LINDA FAIRWETHER NASH
VERTAALSTER
MALAKKASTRAAT

Wat doe je? Ik ben van huis uit grafisch ontwerper en 
redigeerde wel eens Engelse teksten voor ontwerpbureaus. 
Zo kwam van het een het ander: ik doe nu vertalingen 
vanuit het Nederlands in het Engels, voor de meest 
uiteenlopende bedrijven. En ik ben redactrice Engels.

Heeft Archipel&Willemspark de zzp’er iets speciaals 
te bieden? Ja, een mooie en rustige omgeving, alles 
dichtbij. Dus als je toch wat boodschappen moet doen, 
even snel naar de Bankastraat!

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat 
missen. Erg? Als ik aan het werk ben, dan niet. Ik heb 
weinig behoefte aan kletsen, maar wel aan een klankbord. 
Eerder was dat mijn partner Bill. Maar toen hij moest 
stoppen met werken in ons bedrijfje heb ik dat heel erg 
gemist. Uiteindelijk ging ik wel een parttime baan elders 
zoeken.

Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen 
bemoeien? Alleen als ik de opdracht niet echt leuk vind.

Zijn de kinderen blij met een werkende ouder? Jawel. 
Ik was opgeleid als grafisch ontwerpster en de studierich-
ting die mijn zoon nu volgt heeft veel te maken met 
design, maar ook met taal. Dus wij hebben iets gemeen 
waarover we veel kunnen praten. Toen hij klein was kon ik 
mijn werk en zijn sport makkelijk combineren: ik contro-
leerde een vertaling op de tribune terwijl hij aan het ijshoc-
keyen was!

Zou je niet weer ’s een tijdje gezellig in de file willen 
staan? Gelukkig heb ik dat nooit moeten doen. Ik neem 
gewoon de fiets!  

mo

HENK VAN DER LEEDEN
ARCHITECT
KERKHOFLAAN

Wat doe je? Mijn vak is architect. Een die veel interesse 
heeft voor het bouwkundige deel van dat vak. Sinds 2007 
heb ik mij teruggetrokken uit de maatschap met Bert de Jel 
met wie ik samen het bureau De Jel & Van der Leeden had. 
Wat ik nu hoofdzakelijk doe is het renoveren van een pand 
in Scheveningen, waar ik voornamelijk als timmerman 
werkzaam ben, maar ook als elektricien, loodgieter, 
architect, koffiejuffrouw, opzichter, opperman, metselaar, 
makelaar, adviseur onroerend goed, tekenaar, beeldhou-
wer, constructeur, verhuurder, klusjesman en schoonma-
ker, dat is wat ik eigenlijk doe en maak.

Heeft Archipel&Willemspark de zzp’er iets speciaals 
te bieden? Zoals hierboven uiteengezet ben ik ook vaak 
niet thuis aan het werk, maar als ik thuis ben denk ik dat 
het dorpskarakter van de buurt wel iets te bieden heeft aan 
de gezelligheid.

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat 
missen. Erg? Ik mis dat in het geheel niet. En zo ik er behoef-
te aan heb, ga ik gewoon weer even bij mijn bureau langs.

Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen 
bemoeien? Mijn vrouw Conny werkt twee dagen buitens-
huis, de andere dagen helpt ze oa. in Scheveningen, de 
overige tijd besteden we samen aan het huishouden. 
Inmiddels hebben we de taken redelijk verdeeld. De leiding 
van het huishouden laat ik hoofdzakelijk aan haar over en 
daar ben ik heel blij mee. Het is dus niet een kwestie van 
mee bemoeien

Zijn de kinderen blij met een werkende ouder? Ik zou 
het niet weten, dat moet je aan hen zelf vragen. (zo, daar 
ben ik mooi vanaf )

Zou je niet weer ’s een tijdje gezellig in de file willen 
staan? Wat een vraag! Overigens is het architectenbureau 
gevestigd in de binnenstad van Den Haag, ik ging er vaak 
op de fiets naar toe. Afspraken extern plande ik zoveel 
mogelijk buiten de file uren. Dus van ‘weer’ in de file staan 
is eigenlijk geen sprake.   

es

RENÉ STIKKELORUM
ONTWERPER
MALLEMOLEN 53K

Wat doe je? Ik heb twee beroepen, ik ben huismeester en 
ontwerper. Met dat laatste ben ik naar schatting 80% van 
mijn tijd bezig. Ik studeerde aan de Amsterdamse Rietveld 
Academie en aan de Haagse Kunstacademie. Ik ontwerp en 
maak vooral kroonluchters. Toen we de kans kregen een 
huis in de Balistraat te kopen hebben we dat gedaan en het 
helemaal opgeknapt. We kunnen goed klussen en verza-
melden de juiste mensen om ons heen. Later kochten we 
iets verderop nog een huis en deden hetzelfde. In het ene 
huis wonen we, in het andere verhuren we appartementen, 
vandaar dat ik me ook huismeester voel. Wat nu mijn 
atelier is, was heel vroeger hooizolder, beneden stond het 
paard. Hier heeft ook nog een melkboer in gezeten.

Heeft Archipel&Willemspark de zzp’er iets speciaals 
te bieden? Ja, het is een prettige buurt. Bij Willem van de 
Baguetterie smaakt de koffie goed. De Bataaf is vlakbij en dat 
geldt ook voor de Blinkerd, wat een heerlijk zwembad is dat. 
De Gemeente zijn we dankbaar voor het herinrichten van de 
Mallemolen. We zijn nu een woonerf waar auto’s alleen 
mogen stilstaan voor laden/lossen. Vroeger is het voorgeko-
men dat aannemersbusjes zó geparkeerd stonden dat ik mijn 
huis niet meer in kon. Die tijd is nu definitief voorbij.

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat 
missen. Erg? Ja. Dus hecht ik belang aan het onderhouden 
van oude vriendschappen. Vanavond komt er een groep 
vrienden van vroeger bij ons eten. Straks ga ik naar de 
markt om de ingrediënten voor een erwtentaart met 
garnalen te halen.

Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen 
bemoeien? Ja, dat heb ik heel erg. Voor je het weet ben je 
de vliegende keep. Even dit, even dat. Goede afspraken 
onderling hebben ervoor gezorgd dat de werkverdeling 
weer in balans kwam.

Zou je niet weer ’s een tijdje gezellig in de file willen 
staan? Dat ‘weer’ is op mij niet van toepassing. Ik heb nog 
nooit in de file gestaan, behalve dan hier direct om de hoek 
in de Javastraat. Ik blijf het heerlijk vinden om ’s ochtends 
gewekt te worden door de radio waarop dan de fileberich-
ten gemeld worden. 

cr

DIGITALE 
THUIS
WERKERS
VOOR 
DE BUURT

Dankzij drie vrijwilligers in de buurt draait onze 
website www.archipelbuurt.nl op volle toeren. Ank 
Beekman, Linda Nash en Jaap Drijver verzorgen deze 
actuele website voor de buurt en daarbuiten. Zowel in 
het Nederlands als in het Engels. Ook maken zij de 
Nieuwsbrief, waar iedere internetgebuiker abonnee 
kan worden.

DE SITEMAP
Niet iedereen weet wat een site map überhaupt is, en 
daarom willen we dat graag wat nader voor u omschrijven.
Onze wijkwebsite www.archipelbuurt.nl heeft heel veel 
verschillende rubrieken en mogelijkheden om aan 
informatie te komen. Dat woordje “site map” staat 
helemaal links onderaan in de openingspagina van de web-
site, maar het is zo onopvallend dat de meeste mensen het 
waarschijnlijk helemaal over het hoofd zien!

Klik er eens op!
Toch is het heel makkelijk om daar gebruik van te maken, 
u komt op die manier snel bij de rubriek die u zoekt. Als u 
daarop klikt ziet u een overzicht van ALLE rubrieken die u 
kunt bereiken, zoals de Bewoners Organisatie, de wijk-
werkgroepen, wijkadressen, wijkinformatie, wijkactivitei-
ten, kunst en cultuur in onze buurt, een prikbord met 
advertenties ‘aangeboden’ en ‘te koop’, en waar je contact 
kunt krijgen. Ook de gemeente en de politie zijn via deze 
site map bereikbaar.
Wat ook een mogelijkheid is: u kunt rechtsboven op de site 
map pagina elk onderwerp invullen bij ‘google’ en op die 
manier inhoudelijk zoeken. Tikt u bijvoorbeeld ‘inbraak‘ 
in, dan krijgt u alle relevante wijkinformatie die daarover 
op de website voorkomt.

Uw bijzondere wijk
Oude wijkkranten kunt u nog eens nalezen, de historie van 

uw eigen buurt kunt u leren kennen, de openingstijden 
van het Damesleesmuseum opzoeken, u kunt een lekker 
restaurant kiezen in de buurt als u uit eten wilt en er niet 
ver voor wilt gaan, een avondje-uit kunt u op uw eigen pc 
uitzoeken (en waarschijnlijk ook wel reserveren), enfin, de 
mogelijkheden zijn eindeloos en heel divers!
Probeer het eens, ga er eens voor zitten en ‘blader’ door uw 
eigen buurt! Ik garandeer u een boeiend én nuttig uurtje!

ed

NOG GEEN ABONNEE VAN 
DE NIEUWSBRIEF 
ARCHIPEL&WILLEMSPARK?

MELD U AAN VIA 
SECRETARIAAT@ARCHIPELBUURT.NL

KIJKT U EENS OP ONZE WEBSITE 
WWW.ARCHIPELBUURT.NL

www.convenant.nu



Ze wonen er bijna een jaar, in hun bovenwoning aan de 
Borneostraat. Een huurwoning, want met samenwonen in een 
onbekende buurt is het toch altijd even afwachten. 

Dat lijkt overigens aardig te lukken want ze hebben het best naar 
hun zin in hun gezellige, jaren ’20 huis met nog verschillende oude 
elementen zoals de zwarte schoorsteenmantel, gekleurde glas-in-
lood ramen, het oorspronkelijke stucwerk - met Wilhelminaatjes! - 
op de plafonds en de nog gave suitedeuren. Binnen twee dagen 
hadden ze hun keuze gemaakt en over de huisbaas hebben ze niet te 
klagen. Met de buurt hebben ze nog niet zoveel contact, er wonen 
nogal wat expats in de straat en er zijn ook diverse zaken vertrok-
ken. Maar ze waarderen het erg dat alles zo dichtbij is, ook hun 
werk. Met allebei een hele baan zijn ze volbloed yuppen maar dan 
wel van het bescheiden soort, en zo veel mogelijk op de fiets!

Werk
Aleydis Kenney – haar vader is Schot – is geboren in Alphen aan de 
Rijn, studeerde psychologie in Leiden en werkt nu als directiesecre-
taris bij het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en 

Reisdocumenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Niet 
in het hoofdgebouw aan de Schedeldoekshaven, maar vanwege het 
bijzondere karakter van de dienst in een apart pand aan de Lange 
Vijverberg. Haar vriend Wouter Verheijden werkt bij hetzelfde 
ministerie en om dezelfde reden ook in een eigen mvestiging, aan 
de Lange Voorhout. Daar is het binnenkort te verzelfstandigen 
Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur ondergebracht, een 
organisatie die zich richt op de bescherming (‘security’) van 
essentiële infrastructurele voorzieningen tegen terrorisme, zware 
criminaliteit e.d. Dat was de specialisatie die hij bij zijn studie 
bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Haagse Hoge-
school heeft gevolgd. Overigens kennen ze elkaar niet van hun werk 
bij BZK maar ‘gewoon’ van een feestje bij een vriendin in Rotterdam! 

Privé
Ondanks hun drukke werk eten ze bijna elke dag thuis, maar de 
toko in de Bankastraat waarderen ze ook van tijd tot tijd. Vooral 
Wouter vindt koken leuk, verder heeft hij als hobby films verzame-
len en loopt hij hard (sinds zijn, nogal feestelijke, studie is hij 
behoorlijk afgevallen!). Ze hebben samen geroeid, in Alphen. 
Aleydis heeft nog even paard gereden in de Riouwstraat, verder 
houdt ze van lezen en reizen. Zo zie je maar weer: mensen die het 
druk hebben vinden altijd tijd, ook ambtenaren!  
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o p  h u i s b e z o e k

Praten met Sari van Heemskerck komt neer op 
luisteren naar een constante lofzang. Op alles. 
Op dat fantastische werk dat ze heeft mogen doen. 
Op de vele aardige mensen die ze heeft ontmoet. 
Op de buurt waar ze sinds 1991 woont. En natuurlijk 
op haar heerlijke huis in de Celebesstraat. 
“Mijn moeder vond allemaal maar zo zo. Die had 
iets van: goh kind, wat moet je in dat straatje”.  

evrouw S. van Heemskerck Pillis-Duvekot was 
van 1982 tot 1999 lid van de Tweede Kamer 
voor de vvd. Mooie, interessante jaren. Ze 

‘deed’ media, cultuur, buitenlandse zaken, maar ook 
defensie. Waarmee ze het gelijk bewees van Sylvia Toth: 
dat ‘Schoeversmeisjes’ een heel eind kunnen komen. 
Ze herinnert zich nog de landelijke commotie rond het 
uitreiken van de P.C. Hooftprijs 1985 aan Hugo Brandt 
Corstius. Minister Brinkman weigerde: teveel eer voor 
een persoon die ‘het kwetsen tot instrument had 
verheven’. Sari vond dat onzin, maar de fractiediscipline 
gebood dat ze het standpunt van de bewindsman steunde. 
“In een programma van Koot en Bie ben ik toen aardig te 
kakken gezet”. 
Wóest interessant! Spannend! Never a dull moment! 
Zo omschrijft ze haar tijd in het parlement. Aan veel 
oud-collega´s denkt ze met warmte terug. Over Relus ter 
Beek: “Hij deugde”. Na zestien jaar kwam haar afscheid 
van de Kamer toch nog als een schok. “Ja, en dan is het 
natuurlijk heerlijk als je in een buurt als de onze woont. 
Hoe aardig de mensen om mij heen waren. Ik voelde iets 
van: ik hoor erbij, hier pas ik. Geloof me, er gaat niets 
boven de Archipel”. 

 

Van Zeeuws meisje tot Haagse dame
Druk, druk, druk
Na haar vertrek uit de landelijke politiek leek ze pas goed 
op stoom te komen. Ze was lid algemeen bestuur Atlanti-
sche commissie, lid bestuur Nederlands Danstheater, lid 
bestuur Radio Nederland Wereldomroep enz. enz. Indruk 
maakt vooral haar betrokkenheid bij de stichting die 
bekijkt hoe de Nederlandse industrie betrokken kan 
worden bij defensieopdrachten. Wat ze als voormalige 
‘sweetheart of the forces’ van het gedoe rond de Joint 
Strike Fighter denkt? “Ik zie Nederland die twee testtoe-
stellen wel kopen”. 
Bepaald trots is ze op het financiële gebaar dat een 
werkgroep onder haar voorzitterschap heeft kunnen 
maken naar de Nederlandsch-Indische gemeenschap. “Aan 
meer dan 100.000 personen is zo’n 1500 euro uitgekeerd”. 
Sinds kort is de een van de zeven City Consuls van Den 
Haag. “Een leuke functie. Wij zien erop toe dat het verblijf 
van expats in deze stad zo goed en aangenaam mogelijk 
verloopt”. 
Sari van Heemskerck is van Goes, dus een Zeeuws meisje. 
Maar op en top een Haagse dame. Niks ‘ons ben zuunig’ 
in de manier waarop ze zich kleedt (“ik ben wel heel erg 
keurig”). Ze is al 47 jaar getrouwd met dezelfde man die 
haar graag vergezelt op haar vele, soms verre, reizen. 
Maar altijd is het weer een feest om terug te komen. “De 
Indische buurt heeft iets van het Londense Chelsea. Net zo 
kosmopolitisch, met dezelfde culturele uitstraling. Moet 
vooral zo blijven. Wel oppassen dat de eenvormigheid niet 
toeslaat. Dus graag hier en daar een boekwinkeltje. En dan 
die hondenpoep. Dikke drollen, kleine drollen, mag dat 
alsjeblieft wég”.
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Een exclusieve parfumerie in 1999 opgericht door moeder en
dochter Antoinette en Virginia Borsboom. Maak hier kennis 
met de vele topmerken op het gebied van selectieve geuren, 
huidverzorging, maquillage en homeproducten.
 

Ook voor de heren vindt u hier exclusieve scheerzepen,
kwasten en verzorgingsproducten.

Frederikstraat 963, 2514 LJ Den Haag
www.celeste-parfums.nl

Uniek in Nederland!

annick goutal  caudalie  creed  diptyque  geo f. trumper  il profvmo

l’artisan parfumeur  miller harris  molton brown  parfums d’orsay (e.a.)

Celeste
parfums
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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 

Markiezen
Zonneschermen
Rolluiken
Horren

Horizontale
Verticale jaloezieën
Screens
Parasols

� �
�
�
�

�
�
�

La Ropa
Damesmode & Accesoires

Bandolera                                       
Expresso
Rayure

MAC jeans en pantalons
Zerres

Tassen, ceintuurs & sieraden

Tevens voor al uw stoomgoed

Frederikstraat 22 
Telefoon  070 – 365 6333

ma 12.00 - 17.30
di t/m vr 10.30 - 17.30

za 10.30 - 17.00

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

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)
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Ex-kamerlid Sari van Heemskerck

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

Jong in Oud

Haagse Rode Kruis
zoekt collectanten
Op 15 juni a.s. start de jaarlijkse collecteweek van 
het Nederlandse Rode Kruis. Tot en met 20 juni 
wordt er in het hele land gecollecteerd. De collecte-
week is voor het Rode Kruis een belangrijke inkom-
stenbron voor haar activiteiten. De collecte wordt in 
Den Haag mede mogelijk gemaakt door circa 250 
vrijwillige collectanten en 40 bedrijven die bereid zijn 
de Rode Kruis-vlag te laten wapperen. 
Wilt u voor het Rode Kruis in die week een paar uur 
collecteren? Neem dan alstublieft contact met ons op, 
telefoonnummer: 070 350 53 33 of kijk op de website.

nieuw in de
wijk

www.rodekruisdenhaag.nl



w w w. m o c h i - r e s t a u r a n t . c o m
070 - 326 06 12     Mallemolen 12a

j a p a n e s e  l a t i n  c u i s i n e

binnenkort
in de 

Mallemolen

Archipel
Fysiotherapie    &
Manuele therapie

Sumatrastraat 205
2585 CP  Den Haag

Fysiotherapie

Manuele therapie

McKenzie methode

Psychosomatische

 fysiotherapie

 
Consulten

Advies/begeleiding
T  070-3503990 
E  info@archipelfysiotherapie.nl
W www.archipelfysiotherapie.nl

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

www.schoonheidssalonletournesol.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

‘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
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Als je aan de noordkant in Couperusduin bent en het is 
mooi weer, zou het kunnen gebeuren dat je door een 
open badkamerraam iemand liederen van Schubert of 
Fauré hoort repeteren.Goede kans dat dat de stem van 
bedrijfsarts; Wietse Jeensma is.

Heb je altijd al gezongen? “Ik ben geloof ik altijd bezig geweest 
met melodieën nabootsen of maken. Vroeger al; tot ergernis 
van de rest van het gezin begeleid door ‘slagwerk’ van messen 
en lepels op jampotten en kopjes tijdens de maaltijden. 
Woorden speelden een minder grote rol. Dat is tegenwoordig 
in het zingen van liederen wel een beetje anders!” 

Met wat voor muziek groeide je op? “Mijn moeder zong heel veel, 
vooral Duitse liederen. Ze groeide op in Duitsland tot haar 
vijfde; pas veel later herkende ik er Schubert-liederen tussen. 
Op de lagere school kreeg ik blokfluitles en later op de muziek-
school drie jaar guitaarles. Klassieke muziek speelde geen grote 
rol. Pas toen ik ging studeren 
kreeg ik behoefte om mijn scope, 
ook wat muziek betreft, te ver-
breden. Na mijn studietijd kwam
 ik bij een koor dat Oude Muziek 
zong, veel Monteverdi enzo. 
Dat beviel na een tijdje niet meer 

zo, te statisch. Wel werd ik vaak getroffen door de kleur van 
samenzang; als het na een tijdje echt als groep goed lukte. Zo 
heel anders dan geluid maken in je eentje”.

Heb je al lang zangles? “Sinds een jaar of 4,5 heb ik les. Tot voor 
kort bij Nora Tours, iemand die mensen niet alleen leert hoe je 
je stem kan gebruiken, maar die ook op een luchtige manier 
enthousiasme voor zingen, muziek en samen optreden weet 
over te brengen. Eens per week heb ik les. Ik oefen niet 
dagelijks, ook al neem ik me dat voor. Maar luisteren naar 
muziek, vooral naar liederen, dat doe ik eindeloos. Dat hoort 
ook bij mijn manier van oefenen, van nieuwe dingen 
ontdekken. Muziek is voor mij essentieel; ik zou niet zonder 
kunnen. Muziek heeft een scheppende, helende en verbin-
dende kracht. 

Treedt je wel es op? “Heel af en toe voor vrienden en familie. 
Het leuke van optreden is de uitdaging om ergens naar toe te 
werken, dan het beste te geven, te zien dat het mensen raakt, 
dat er iets gebeurt tussen jou en de mensen die luisteren”.

Wat is op dit moment je favoriete muziek? “Momenteel zit ik 
vooral in de Franse hoek, Reinaldo Hahn, Fauré, Duparc; 
daarnaast altijd ook Schubert en Engelse liederen van 
bijvoorbeeld Vaughan Williams.

En Oude Muziek kan me nu duidelijk meer bekoren dan 
voorheen; Dowland, Purcell bijvoorbeeld. Als het maar 
muziek met zang is, instrumentaal kan me nog niet altijd 
boeien. Wellicht is dat de volgende schatkamer die open gaat”.

Favoriete zangers? “Steeds meer namen ontdek ik: Fritz 
Wunderlich, Ian Bostridge, Rufus Müller, Caecelia Bartoli, 
Susan Graham enzovoort. Ook uit de lichte muziek: Jo 
Stafford, Sarah Vaughan, met van die heerlijke Amerikaans 
muziek van midden vorige eeuw; dat is trouwens ook muziek 
waar ik een zwak voor heb, met grote orkesten en suikerzoete 
melodieën”.  

Hebben de buren geen last van je? “Ik oefen boven en daar heb ik 
geen buren!” 

Heb je het nog steeds naar je zin in de Archipelbuurt? “Ja geweldig 
natuurlijk, een statig dorpje op de rand van stad, duin, bos, met 
veel sfeer, prachtig en centraal gelegen. Veel oogstrelends. Ik 
ontdek op elk wandeltochtje wel weer wat nieuws. Er hangt in 
de lucht een sfeer van vele decennia, een prettige mix. Jammer 
wel van die mooie Patijnlaan/Laan Copes waar dat lawaaiige en 
vieze verkeer zich eindeloos doorheen moet wringen” 
 es

Wilt u zichzelf of iemand anders voordragen  
voor deze rubriek, laat ons dat horen!  

tel. 350 3784 of mail ellen@archipelbuurt.nl

Nog een paar weken en dan is het weer zover: 
Koninginnedag in de Archipelbuurt. 
Dit is wat we op 30 april gaan doen.

Officiële opening
Na de opening om 11 uur starten we met een muzikale ont-
waakdienst: Iedereen loopt achter de band door de buurt, en de 
kinderen mogen natuurlijk verkleed mee lopen; een enorme 
brass band zorgt ervoor dat de rest ook wakker wordt met dat 
ORANJE gevoel van binnen. Als dat nog niet genoeg is nemen 
we een Oranjebittertje om het vuurtje op te stoken.

Voor de kinderen 
“Opgedoft op de koffie bij de Koningin der Nederlanden met 
een koekje van eigen deeg”. Terug op het Bankaplein mogen 
alle kinderen hun bakkunsten laten proeven aan de koningin. 
Het kindje met het aller-lekkerste en mooiste koekje krijgt een 

prijs, waarna de ballonnen zullen bewijzen dat er ook op 
andere plekken fijne Koninginnedag liefhebbers wonen die de 
kaartjes aan de ballonnen retour sturen.

De ballonnen zijn het begin van een middag vol plezier: we 
gaan heerlijke broodjes eten, terwijl de vrijmarkt start, en het 
straatvoetbal de hele Riouwstraat weer tot leven wekt. 

Eten en drinken en swingen
Nadat alle gezichten geschminkt zijn stomen we gelijk door 
naar het summum van de dag, een geweldige BARBEQUE!

De prachtigste stukken vlees worden heerlijk bereid, met 
salades en ander lekkers. Een biertje, wijntje, of nog een laatste 
restje limo, met heerlijk muziek van DJ Nijkie en kinderdisco 
waarmee de Archipel swingt.

Slaap lekker, Majesteit
En dan?? Moe en tevreden ons bedje in, en in onze dromen zien 
we nog eens de heerlijkste koekjes, voetballend achter Bert 
Huisman door de straten stuiteren……

Kaartverkoop
De verkoop van kaarten voor de hele dag en de BBQ vindt weer 
plaats op de bekende oranje Café Banka hoek, op de zaterdagen 
11, 18 en 25 april van 11 tot 4 uur.

Tot 30 April, tot Koninginnedag!
het Oranje comité Archipelbuurt

Voor de volledigheid het programma van uur tot uur

11.00 ontvangst, koffie, oranjebitter en cake
11.30 Officiele opening, optocht door de buurt
12.15 koekjes voor de Koningin  
12.30 oplaten heliumballonnen
12.45 prijsuitreiking koekjes voor de Koningin
13.00 broodjes lunch 
13.00 Bert Huisman meezingband
13.30 opening vrijmarkt Riouwstraat 
14.00  stratenvoetbal
16.00 sluiting Vrijmarkt
16.30  borrel & BBQ
17.00 start Kinderdisco met DJ Nijkie
 einde straatvoetbal
17.30 prijsuitreiking straatvoetbal door…
20.00 einde DJ – en sluiting Koninginnedag Archipel

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

Rond Sint Jacob

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt samen met het Willibrordushuis 
in de Oude Molstraat en de Broeders van St. Jan een spiritueel centrum in het hart van Den Haag. De 
kerk staat aan de rand van onze wijk en Archipel-Willemspark behoort tot deze parochie. Elke zondag 
zijn er drie Eucharistievieringen om 9.00, 10.15 (latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur (gezinsviering). 
Voor overige vieringen en activiteiten in de week zie info-adres.

St. Jacobusparochie en Schakelpunt houden 
inzameling voor Voedselbank
Tijdens de Veertigdagentijd is er door de bewoners 
van het Schakelpunt een grote hoeveelheid duurzame 
voedingsmiddelen ingezameld voor de Voedselbank 
Haaglanden.

De Voedselbank had door middel van een brief aan de 
kerken in Den Haag aandacht gevraagd voor hun 
werk: het verzorgen van wekelijkse voedselpakketten 
aan een steeds groeiend aantal gezinnen en personen 
in onze stad, die door financiële problemen niet in 
staat zijn elke dag voldoende en gezond te eten. Op 
dit moment gaat het om bijna 1600 voedselpakketten 
per week. 

De voedselbank krijgt uit overschotten vaak zeer 
eenzijdige partijen voedsel aangeboden. (wekenlang 
komkommers, sla, pepernoten tot in maart etc.) Om 
een meer gevarieerd pakket aan te kunnen bieden is 
er grote behoefte aan langer houdbare artikelen, zoals 
koffie, pannenkoekmeel, olie, blikgroenten, rijst, 
macaroni e.d.

Dit was in het Schakelpunt niet tegen dovemansoren 
gezegd. Meteen werd een kleine actie op touw gezet 
en brachten vele bewoners dozen en tassen voedings-
middelen naar de koffieruimte. 
De bijdrage van het Schakelpunt is, samen met de 
producten die in de St.Jacobuskerk waren ingeza-
meld, op maandag 29 maart door de Voedselbank 
opgehaald. Een bestelbus vol. Een mooie vastenactie. 
Namens de Voedselbank Haaglanden hartelijk dank 
aan alle goede gevers.

Terug naar de Middeleeuwen 
met een bedevaart op Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag 21 mei a.s. zal weer de jaarlijkse 
bedevaart worden gehouden naar O.L. Vrouw van Eik 
en Duinen. Ruim 20 jaar geleden heeft de vorige 
pastoor van de St.Jacobusparochie een oude middel-
eeuwse traditie weer opgepakt en nieuw, eigentijds
leven in geblazen. Pelgrimages zijn immers van alle 

tijden. Elk jaar loopt dan ook een steeds groeiende 
groep mensen van de St.Jacobuskerk aan de Park-
straat naar de ruïne op Oud-Eikenduinen. De stille 
tocht gaat dwars door de stad en tijdens het lopen 
wordt gebeden voor verschillende intenties die te 
maken hebben met waar men langs komt.
De geschiedenis van deze ruïne op Oud-Eikenduinen 
gaat ver terug: “Van het middeleeuwse heiligdom in 
het nabij Den Haag gelegen dorpje Eikenduinen 
resteert thans niets meer dan de overblijfselen van de 
toren van de oude kerk op de algemene Haagse 
begraafplaats Oud Eik en Duinen. Oorspronkelijk 
bevond zich daar een kapel, die werd gesticht door de 
Hollandse graaf en Rooms-koning Willem II ter ere 
van het zieleheil van diens vader Floris IV. Door Floris' 
weduwe (en Willems moeder), Machteld van Brabant, 
werd deze kapel in 1266 bedacht met een schenking. 
De kapel was in eerste instantie afhankelijk van de 
parochiekerk van Monster, maar kwam kort na 1276 
onder gezag van de Haagse parochiekerk St.Jacobus”.  
Iedereen is welkom om mee te lopen.
Vertrek vanuit de St.Jacobuskerk om 5.30 uur.

Bezoekgroep de St.Jacobsstaf
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. Uitstapje voor ouderen: op 16 juni a.s. 
boottocht op Kagerplassen. Vertrek 13.30 uur vanaf 
het Schakelpunt. 

Als u informatie of hulp wilt neemt u contact op met 
Lore Olgers t. 324 41 18 of Astrid Cohen t. 354 75 06

voor meer informatie:
Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Pastoor A.J.M.van der Helm 
tel. 070 360 55 92    fax. 070 360 88 43
e-mail. secretariaat@stjacobus.nl
www.stjacobus.nl

Wie hoor ik? De stem van 
    bedrijfsarts Wietse Jeensma

Al wandelend door onze buurt hoor 
je geregeld iemand muziek maken. 

Deze rubriek wijden wij aan 
muziekbeoefenaars in onze buurt. 

Een uitstervend ras, wordt wel beweerd. 
Wij denken dat dit meevalt.

Open maaltijden
Er zijn weer open maaltijden op maandag 27 april, en maandag 8 juni 
in het wijkgebouw van de Vredeskapel. Malakkastraat 5. Vanaf 18.00 
uur kunt U iets komen drinken, de maaltijd begint om 18.30 uur. U 
kunt zich opgeven bij Hans ter Schegget tel. 06 40 93 77 71.

Herdenking 4 mei
In de Vredeskapel zal op 4 mei vanaf 19 uur een korte bijeenkomst ter 
bezinning en overdenking gehouden worden. Om 19.30 uur vertrekken 
we dan naar het Carnegieplein waar we bloemen leggen bij het 
monument uit 1992. 
 
Kerkdienst
Wist U dat er in de Vredeskapel elke zondag om 10.30 uur een kerk-
dienst gehouden wordt? Tijdens deze dienst is er voor kinderen van 0 
tot 4 jaar creche, en voor de kinderen van 4 tot12 jaar kinderneven-
dienst. Op Pinksteren, 31 mei, om 10.30 uur is er een speciale jongeren-
dienst, geleid door Ds. C. van Duinen.

Meer weten?
Wanneer u meer wilt weten over de Vredeskapel kunt u bellen met 
Hester Hoogenraad, tel. 070 368 99 26.

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.

vredeskapel

Koninginne
Feest 30/04/2009

Archipel



Voor informatie over voorzieningen voor ouderen en 
advies, kunnen wijkbewoners terecht bij de heer M. 
Wenzel, consulent Ouderenwerk/ouderenadviseur van 
St. Zebra. In de regel is hij op maandagen van 11.00 tot 
12.00 uur bereikbaar in het Klokhuis, Celebesstraat 4, 
via tel. 350 35 11. Wanneer u hem wilt spreken, kunt u 
voor de zekerheid via het Klokhuis een afspraak maken. 
Verder is dhr. Wenzel van maandag t/m donderdag 
bereikbaar in wijk- en dienstencentrum De Helden-
hoek, Elandstraat 88, via tel. 424 81 15. 

Spreekuur
voor ouderen

Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11    f. 070 358 71 90
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.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 toegangs-
kaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, 
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.  

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer R. Klein  penningmeester 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

Mevrouw drs. B.C. Wasch  bestuurslid 
bcwasch@planet.nl

De heer W. Oostdam  bestuurslid 
ienwoostdam@kpnplanet.nl

De heer W. Punt  bestuurslid 
wpunt@casema.nl

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

Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking 
met het Bronovo Ziekenhuis, drie keer per 
week bloed af in het Klokhuis.

Men kan terecht op de volgende tijdstippen: 
Dinsdag  10.00 – 11.00 uur
Woensdag  08.15 – 09.15 uur
Vrijdag  08.15 – 09.15 uur

Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis 
open vanaf 08.00 uur.
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www.hofnet.nl

Namens wethouder Bert van Alphen biedt de 
gemeente Den Haag Haagse vrijwilligers de kans 
om gratis een wedstrijd van ADO bij te wonen. 
Er zijn veel vrijwilligers die ADO een warm hart 
toedragen, dus een ideale gelegenheid om hun 
club ‘live’ te ondersteunen. 

HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk, geeft in 
opdracht van de wethouder, toegangskaarten weg 
voor de laatste thuiswedstrijd: ADO – Vitesse op 
zondag 10 mei . Om zoveel mogelijk vrijwilligers de 
kans te geven een wedstrijd te bezoeken, kunnen zij 
op vertoon van hun vrijwilligerspas en een geldig 
legitimatiebewijs eenmaal een toegangskaart voor 
deze wedstrijd ophalen bij HOF. 

De afhaaldatum voor de kaarten is steeds op de 
zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd. De kaarten 
kunnen worden opgehaald aan de Riviervismarkt 2, 
het pand van HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk.

ADO – Vitesse     
zaterdag 2 mei
aanvang 10.00 uur 

Haagse vrijwilligers 
gratis naar ADO

De Telefooncirkel is er voor ouderen die alleen 
wonen, of moeilijk de deur uitkomen. De Telefooncir-
kel wordt iedere ochtend gestart door een vrijwillige 
medewerker tussen 9.00 en 9.30 uur. Aan de Tele-
fooncirkel Archipel/Willemspark nemen ouderen 
deel, die elkaar in een afgesproken volgorde bellen. 
De laatste deelnemer belt de vrijwillige medewerker. 
Zo is de cirkel rond. 

De deelnemers hebben door de telefooncirkel iedere 
dag contact met anderen en in sommige situaties kan 
tijdig hulp ingeschakeld worden.
Wanneer u belangstelling heeft voor de telefooncir-
kel, dan kunt u contact opnemen met de coördinator 
mevr. Pia Jansen, tel. 350 70 58. of Matthias Wenzel, 
consulent Ouderenwerk/ouderenadviseur St. Zebra, 
p.a. Elandstraat 88, via tel. 424 81 15.

Telefooncirkel 
voor ouderen

Elke dinsdagmiddag vanaf 13.00 -16.30 uur wordt niet 
alleen serieus maar ook gezellig gebridged in de 
benedenzaal van het Klokhuis. De wedstrijdleider, de 
heer Wijnand Punt wil ook u graag verwelkomen. Er 
zijn wekelijks zo’n 20-24 spelers, maar er is altijd 
plaats voor nieuwe leden of voor belangstellenden die 
eens willen komen kijken. Daarvoor kunt u zich 
aanmelden bij de administratie van het Klokhuis, tel 
070-350 35 11 of bij de heer Punt tel. 392 04 02.

Nieuwe leden voor de 
Bridgeclub welkom

♠ ♣ ♥ ♦ ♠ ♣ ♥ ♦

?Bingo
Iedere 3e woensdag van de maand wordt een 
Bingo georganiseerd in de benedenzaal van het 
Klokhuis. De volgende Bingo’s zijn op 20 mei 
en op 17 juni a.s., de aanvang is 13.45 uur en het 
duurt tot ongeveer 15.45 uur.

Deelname is mogelijk voor iedere volwassene, de 
kosten zijn €2,50 voor de eerste kaart inclusief een 
kopje koffie of thee, een 2e kaart kost €2,-. Er zijn 
leuke prijzen. Voor informatie belt u met het 
Klokhuis op 070-350 35 11 en vraag naar Liesbeth. 
Reserveren is niet nodig.

Gezellig Bingo!Vanaf eind maart repeteert toneelgroep Weerschijn in ’t Klokhuis voor 
haar nieuwe productie: “Onsmakelijk Verbonden”, een tragikomisch 
toneelstuk over familiebanden en de dood,  geschreven door Anne 
Marie Boorsma. Het stuk gaat eind november in première. 

Toneelgroep Weerschijn is vorig jaar opgericht. Weerschijns eerste productie 
was een kinderstuk: “Kleine Sofie en Lange Wapper”, naar het prachtige boek 
van Els Pelgrom. Met deze voorstelling heeft het gezelschap meerdere prijzen 
mogen ontvangen. De voorstelling was te zien in twee theaters en is ook een 
keer opgevoerd in de Archipelschool. Naast toneelvoorstellingen worden er 
ook thema-avonden georganiseerd, zo was er onlangs op de 14e februari een 
Valentijnsavond met als titel: “Lang leve de liefde”. Acteurs, dichters, 
zangers en beeldend kunstenaars, zowel amateurs als professionals, zorgden 
voor een boeiende en geanimeerde avond rond dit liefdesthema.

Het doel van Weerschijn
Het doel van Weerschijn is om voorstellingen/thema-avonden te maken die 
dicht bij de mensen staan. Iedereen is welkom om mee te doen, dus kom 
gerust een keertje kijken. Niet alleen acteurs, ook mensen die op andere wijze 
willen meewerken aan een productie zijn van harte welkom. Er komt 
tenslotte een hoop bij kijken, wil je een voorstelling tot een succes maken: 
zoals het ontwerpen van decors en affiches of het maken van afspraken en 
het plegen van telefoontjes. De repetities zijn op de donderdagavond. Voor 
meer informatie: www.toneelgroepweerschijn.nl of 070-382 21 30.

Geen menu verzinnen, geen boodschappen doen en vooral geen afwas. 
Dat klinkt wel heel aantrekkelijk als je dit voor slechts € 5,50 in je eigen 
buurt voor handen hebt. Als je dan ook nog thuis alleen eet, krijg je er 
aan tafel in ’t Klokhuis gratis gezelschap bij. 

Ondertekende heeft de proef op de som genomen en at op een zonnige 
dinsdag mee. Een gezelschap van drie heren en acht dames, waarvan 
sommigen al vele jaren vaste gast zijn. Jongere 50plussers en een bijna 
honderdjarige zitten bijeen aan een lange tafel en het gesprek golft tijdens de 
maaltijd van onderonsjes met elkaar naar een gezamenlijk gesprek.De 
gastvrouwen van deze dinsdag Marian, Wies en Trees dienen op en ruimen af 
en serveren na het dessert een heerlijk kopje koffie. Zoals Pia ook aangeeft: 
“Een heerlijke verwennerij voor iemand, die niet graag kookt en ook niet dol 
op de afwas is” U begrijpt dat de afwas niet op ons menu staat. Wat wel op 
het menu stond was minestronesoep, aardappelen, broccoli en een procu-
reurlapje, met yoghurt toe. Heer Bommel zou zeggen “Een eenvoudige, maar 
voedzame maaltijd! ”
Vindt u het leuker om met iemand samen te komen: er kan altijd iemand bij 
als er bijtijds gesererveerd is.
Voor de 3-gangen maaltijd op dinsdag van 17.15 – 18.30 uur voor wijkbewo-
ners van 55+ moet u vóór maandag 13.00 uur reserveren op 070-350 35 11.

epb

Toneelgroep Weerschijn
in wijkcentrum ’t Klokhuis

Verwend met een betaalbare 
maaltijd in de buurt

www.toneelgroepweerschijn.nl

?Pannenkoeken
eten in het Klokhuis

Pannenkoeken (naturel, met appel of met spek) 
worden gebakken op maandag en vrijdag zo 
tussen 11.45 en 13.00 uur. Reserveren is niet 
nodig en de kosten zijn ongeveer één Euro 

per pannenkoek.


