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Stemmingswisselingen of goed gestemd?
Met de verkiezingen voor de gemeenteraad nog vers in het geheugen, en die
voor het Parlement alweer voor de boeg:
hoe is onze wijk gestemd?
De uitslag in Archipel en Willemspark
verschilt wel degelijk van de stemming in
Den Haag als geheel. De PvdA is bij ons
duidelijk minder in trek, D66 en vooral VVD
zijn in A&W duidelijk populairder. Dit
0ndanks een zelfs op de verkiezingsdag vlak
voor het stembureau volgehouden oproep
van buurtbewoners om vooral niet op de
VVD te stemmen, vanwege het standpunt
van die partij over VCP en centrumring. Ook
GroenLinks en Haagse Stadspartij scoren bij
ons beter, in tegenstelling tot Islamdemocraten, Politieke Partij Scheveningen en
PVV. In de tabel staan de percentages. Oh ja,
de opkomst was hier beter dan in Den Haag

% PvdA
Archipel
12,1
Willemspark 11,6
Den Haag
21,2

VVD
23,3
25,6
14,6

CDA
5,9
5,4
5,9

SP
2,6
2,4
4,0

GL
7,2
6,4
6,0

als geheel. Twee van de drie Archipellers
brachten hun stem uit, Willemspark een
fractie lager.
Voor de volledigheid nog even de zetelverdeling in de Haagse raad: PvdA (10 zetels), PVV
(8 zetels), VVD (7 zetels), D66 (6 zetels), CDA
(3 zetels), GroenLinks (3 zetels), SP (2 zetels),
Haagse Stadspartij (2 zetels), Islam
Democraten (1 zetel), Politieke Partij
Scheveningen (1 zetel), Partij voor de Dieren
(1 zetel) en de blanco lijst met als eerste
kandidaat A. Khoulani (1 zetel).
Met deze vertegenwoordigers zullen we het

D66
21,5
19,6
11,9

ID
0,1
0,0
2,3

PPS
1,1
1,3
3,0

HS PvdD
10,7
2,9
9,7
2,6
4,2
2,4

PVV
10,4
12,8
16,8

TON
0,6
1,9
1,6

moeten doen de komende vier jaar. We zijn
benieuwd of er aan het eind van die periode
weer een verkiezingsavond in het Klokhuis
zal worden gehouden en of de thema’s van
nu (verkeer, ouderenzorg, inspraak van de
buurt) dan tot meer tevredenheid hebben
geleid. Of ging het bij de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk niet om die thema’s?
Een partij als de PVV was in de aanloop naar
de verkiezingen niet te betrappen op
standpunten hierover, maar heeft toch
verrassend veel stemmen gekregen in onze
buurt. Kennelijk willen veel mensen ‘andere
politiek’. Over 4 jaar maken we in deze krant
voor onze buurt weer de balans op.
mo

Verzamelaars gezocht
>> pagina 5

Red Panorama Mesdag
>> pagina 5

Gesloten Schakelpunt

Op zoek naar overlevingskansen
Tijdens het politieke debat 8 februari j.l.
werd de zorg om de sluiting van Het
Schakelpunt gedeeld met de aanwezige
kandidaat-raadsleden en de vele ouderen
zullen hier aan bijgedragen hebben.

Over de muurkrant
in Willemspark,
het melden van
activiteiten en een
oproep voor hulp!
Wijkbewoners van de Archipelbuurt en
Willemspark kunnen voortaan op twee
plekken lezen welke activiteiten zich
afspelen in onze buurt. Citronics aan de
Frederiksstraat zette – net als Albert
Heijn aan de Bankastraat - een digitale
muurkrant in de etalage.
Alle wijkbewoners kunnen aankondigingen
van activiteiten aanleveren. Stuur uw
bericht naar website@archipelbuurt.nl. Het
wordt dan op de website geplaatst. Een
samenvatting verschijnt op de muurkrant.
En u begrijpt ’m al, waar websites draaien,
muurkranten verschijnen en activiteiten
worden aangeleverd, zijn mensen nodig die
een handje kunnen helpen. Het kost echt
niet veel tijd en de tijd van letters zetten is
voorbij. Hoewel, op een bepaalde manier
gaat het er nog steeds om de letters op een
nette manier in de krant te krijgen. Dat kunt
u doen, zittend achter de computer, vanuit
uw eigen huis.
Meer informatie en aanmelden bij Auke
Bloembergen, bloembergen@planet.nl
				
cr

Een bewoonster van de Borneoflat liet zich
ontvallen, dat na de sluiting ‘de ziel uit het
gebouw was’ en ‘ieder weer achter zijn eigen
voordeur bleef ’. Inmiddels zijn er al
5 personen, die nu de overstap naar het
verzorgingshuis maken. Zelfstandig blijven
wonen brengt sommige ouderen nu in een
sociaal isolement, waarbij mobiliteit en
weersomstandigheden bepalen of ze de deur
uit kunnen.

Ook de vrijwilligersorganisaties in de
buurt zijn zeer verontrust en zijn bezig
om de mogelijkheden te onderzoeken
Het Schakelpunt alsnog te behouden voor
de ouderen uit de buurt. In de volgende
wijkkrant hoort u meer hierover.
epb

Op huisbezoek
Rebecca van Leeuwen
>> pagina 5
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Vanaf 11 uur zal de fanfare schallen en het
oranjebitter knallen, ballonnen en een bezoek
van de Koningin rond de middag, waarbij de
kinderen hun eigengemaakte ‘Kroon voor de
Koning’ natuurlijk mogen aanbieden. Vervolgens start de vrijmarkt, waarna we om 3 uur
Bingo organiseren, poppenkast en DJ vanaf 4
uur, borrel en barbecue vanaf 5 uur, en tussendoor natuurlijk straatvoetbal als vanouds.
Een ander pronkstuk is Bert Huisman en zijn
band: kortom, voor jong en oud is er van 11 tot
20 uur vertier rondom het Bankaplein. Op de
website van de Archipelbuurt staat het hele
programma. Vanaf 15 april wordt het krantje
bij u rondgebracht.
Vanaf zaterdag 10 april is het mogelijk om je
op te geven als lid, deelnemer en/of vrijwilliger: we staan vóór Café Banka.
Het Oranjecomité

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

www.archipelbuurt.nl
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
secretariaat
Administratieve ondersteuning
mw Jolanda Arendse
dinsdag: 09.00 - 14.00 uur
vrijdag: 09.00 - 14.00 uur
t. 350 35 11
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@archipelbuurt.nl
lid, mw A. Ter Kuile
e. annette@archipelbuurt.nl
contact ruimtelijke ordening
tim@archipelbuurt.nl
contact verkeer
willem@archipelbuurt.nl
contact openbare ruimte
jacqueline@archipelbuurt.nl
wijkberaadsvergadering
donderdag 10 juni 2010
20.00 uur, ’t Klokhuis,
Celebesstraat 4
wijkkrant
Sluiting kopij: 24/05/2010
Sluiting advertenties: 28/05/2010

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
vormgeving
Wilmar Grossouw
Annebel Schipper

BEHOUD DE
MONUMENTALE
BOMEN

LANGS
DE KONINGINNEGRACHT

website
www.archipelbuurt.nl
nieuws voor de website
website@archipelbuurt.nl
nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden kan via de website

Algemene adressen
Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

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

Borneoflat – Staedion –
informatie 0900 14 24

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

Florence Het Schakelpunt
Burgemeester Patijnlaan 1900
2585 cb Den Haag
Prikpost huisartsen
dinsdag en donderdag
09.00 - 10.30 uur

Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
Info: maand. t/m donderdag
tussen 9.00-12.00u,
t 7541310
(calamiteiten 413 10 00)

IN DE GRACHT

Stichting Terminale Zorg
door vrijwilligers t. 754 13 30
e. info@terminalezorg.nl

Katten op

Oppassen geblazen!
Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.

Mw M. Polak – Ook Engels en Frans sprekend –
(65 j.) ’s avonds 		
t. 350 61 16
Anneke Kreemers (17 jaar) t. 06 488 34 337
Mw C. Weeink (22 jaar)
t. 06 247 14 889
Britt Jongert (17 jaar)
t. 360 63 76
Godert de Zoeten (13 jaar) t. 06 502 92 620

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

GEEN
TRAMTUNNEL

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Aria Veen (17 jaar) 		
Vincent Verhulst (19 jaar)
Jorrit Verhulst (15 jaar)
Merel Oosterhof (15 jaar)
Willemijn Oosterhof (16 j.)
Mw M. Vollema (19 j.) za/zo
Laurens Bos (15 jaar)

pas!

t. 354 05 01
t. 352 15 43
t. 352 15 43
t. 310 77 74
t. 310 77 74
t. 06 519 58 607
t. 06 361 99 624

Algemene Vereniging voor
Natuurbescherming Den Haag e.o.
www.AVN.nl
www.archipelbuurt.nl

Clubhuis Cantaloup
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 kinderpartijtje of een vergadering.
Ooievaarspas €25,–

Klachten Stadsbeheer >> bel 14 070
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Meld u aan voor politie SMS-Alert in uw wijk Archipel/Willemspark.
Met politie SMS-Alert maakt u het veiliger in uw buurt.

Wijkbureau Karnebeek
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 bg Den Haag
centraal tel. 424 17 60
fax. 424 17 24

Wijkagenten Archipel & Willemspark
mw Marianne Hoogerbrugge
marianne.hoogerbrugge@haaglanden.politie.nl
dhr Henk Kentgens
henk.kentgens@haaglanden.politie.nl

Buurt in beweging

Zomaar een pauze
in het Klokhuis

Statiegeld voor Sri Lanka bij AH
Tot de sluiting van Het Schakelpunt 1 januari j.l. werd door
de mensen van de dagverzorging een maandelijkse bijdrage
gedoneerd aan het Weeshuis in Sri Lanka.
Initiatiefneemster van het Weeshuis na de Tsunami, de Haagse
Marja van Leeuwen is nu één donateur kwijt, maar heeft er gelukkig een groot aantal donateurs bij gekregen dankzij de medewerking van directeur AH, de heer Boer. In ca 60 Haagse filialen van
Albert Heijn staat bij de inname van de flessen een grote oranje
box waar men desgewenst de statiegeldbonnen in kan doen, die
AH vervolgens uitbetaalt aan het Weeshuis.

Op bezoek bij het Archicapella-koor, maar ook in de pauze van
mijn computercursus, maak ik de gouden krachten mee in de
keuken van het Klokhuis. Deze keer zijn dat de dames Hahnappel
en Boersma. Mevrouw Hahnappel woont al 77 jaar in onze buurt.
Het is al laat, maar zij staat nog secuur en rustig de kas te tellen.
Mevrouw Boersma woont hier al 55 jaar; “ik help ook bij de bibliotheek en organiseerde de Koempoelan; maar helaas dat laatste
wordt me nu toch een beetje veel”. Ik besef me dat dit werk van
onschatbare waarde is, zeker nu het Schakelpunt geen dagactiviteiten meer biedt. Hopelijk melden zich extra vrijwilligers bij het
Klokhuis.”
es

Vanaf week 5 staat ook in onze AH een box, waarop men kan
lezen dat vele kleine bonnetjes toch veel kunnen opleveren:
ca € 75,- per maand. AH let op de kleintjes, toch, en de kleintjes
in Sri Lanka krijgen zo ook de zorg, die ze nodig hebben.
epb

Voor ‘betrokken’ fietsers
Met onmiddellijke ingang treedt Antoinette van der Maas
op als wijkcontactpersoon in onze wijk namens de Eerste
Nederlandse Fietsersbond, Haagse Regio. Elke Haagse wijk
heeft inmiddels een wijkcontactpersoon; met ons allen
staan we sterker dan alleen.
In het Handboek Openbare Ruimte mist een fietsdeel; er wordt
gesproken over auto’s en, in het algemeen, over ‘verkeer’. De belangen van de fietser, de zo milieuvriendelijke en zo kwestbare deelnemer in de openbare ruimte, worden niet aan de orde gesteld.

Overal in de stad is op fietsgebied wel iets te verbeteren, maar de
ENFB kan niet overal tegelijk zijn als er klachten of suggesties
ter verbetering van fietsveiligheid en fietsplezier binnenkomen.
Daarom kunt u uw klacht of suggestie op fietsgebied in de wijk
voortaan bij Antoinette kwijt. Zij zal dan haar best doen om een
en ander ofwel via de Fietsersbond, ofwel rechtstreeks bij de
gemeentelijke instanties aan te kaarten.

in memoriam

Piet Bakker

Meld u dus per mail op apen@bart.nl

Kilometerkorting ingevoerd in de buurt
U kunt heel veel besparen als u zoveel mogelijk uw fiets gebruikt en het levert u veel op, want:
• Het geeft u tijdwinst, want files voor fietsers bestaan niet.
• Zoeken en wachten op een parkeerplaats hoeft niet
met een fiets.

• U krijgt een goede conditie en veel frisse lucht.
•	U verbrandt meer calorieën, zodat u gemakkelijker
op een goed gewicht blijft.
•	Het spaart u ook tijd (op de hometrainer),
want u fietst al genoeg.
Maak van kilometerkorting milieuwinst!

Onlangs is bij een ernstig auto-ongeluk
voormalig wijkgenoot Piet Bakker
omgekomen en is zijn vrouw Annie zwaar
gewond geraakt.
Dit echtpaar heeft 49 jaar een
melk/kruidenierszaak gehad in de
Atjehstraat. Ook heeft Piet nog enkele jaren
met een grote SRV-bus zijn klanten bediend
na sluiting van de winkel. Hij genoot het
vertrouwen van zijn klanten en beschikte
over vele huissleutels om de bestelling bij
afwezigheid binnen te zetten.
Piet is geboren en getogen in de Atjehstraat
en zijn woonhuis was zelfs vanaf de bouw
in 1881 in bezit van de familie.
Sinds enkele jaren woonden zij in de buurt
van één van hun dochters in Bleiswijk.

tijd om te herdenken
1940 – 1945

25 januari 1945 – Een V-2 op weg naar Londen
belandde in de Riouwstraat. Tien doden, twintig
zwaargewonden en eenentwintig lichtgewonden.

Graag wil ik namens voormalige klanten en
overige bekenden uit de Archipel zijn
vrouw en (klein)kinderen sterkte wensen in
deze moeilijke tijd.
epb
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Frederikstraat 589
2514 LR Den Haag
Voor een afspraak bel:
070 - 383 75 44
www.instituutmerx.com
contact@instituutmerx.com

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering

UW HUID IN
ONZE HANDEN
Onze Anti-ageing behandelingen:
•
•
•
•

!QMS Zuurstofbehandelingen
BYONIK Simultaan Laserlicht
Microdermabrasie
Matis

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit
Bezoek eens onze website.
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.
Bestelgemak voor iedereen.

Onze merken:
•
•
•
•
•

Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

!QMS-Medicosmetics
BYONIK
Reviderm
Matis Paris
Horst Kirchberger Make-up

Terrasje pakken?

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

Tuinaanleg en onderhoud
Hoveniersbedrijf

‘DE CONIFEER’

Ook voor uw sierbestrating, kleine
sloopwerkzaamheden, metselwerk en snoeien en
rooien van bomen.
Met eventueel bijlevering van alle tuinmaterialen.
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

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!

SCHOONHEIDSINSTITUUT

Ria Wiek

Bij Schoonheidsinstituut Ria Wiek kunt u o.a. terecht voor:
 diverse schoonheidsbehandelingen
 permanente ontharing (ELOS)
 microdermabrasie
Ria Wiek (l) en Christel Reijgersberg

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)

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

 verwijderen pigmentvlekken
 verwijderen rode vaatjes
 manicure en voetverzorging
 voetreﬂex- en andere massages
Schoonheidsinstituut Ria Wiek werkt - indien noodzakelijk of gewenst samen met een dermatoloog.

Laan CopesCuraçaostraat
van Cattenburg 60A
4
2585
XZGC
Den
2585
DenHaag
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

www.archipelbuurt.nl

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 homedelivery 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

Kindercentrum Frank Dak zamelt geld in
voor kinderen in Haïti

High Tea
voor Haïti

verzamelaars
gezocht

De ramp in Haïti heeft de medewerkers en de kinderen van
kindercentrum Frank Dak Patijnlaan niet ongemoeid gelaten.
Zij organiseerden vorige maand een high tea voor de ouders om
geld in te zamelen. Bij deze high tea kregen de ouders de
mogelijkheid om een donatie te doen. De opbrengst van €
130,- storten de kinderen op de rekening van Stichting Projecthulp Haïti.
De kinderen en ouders van kindercentrum Frank Dak Patijnlaan
maakten heerlijke muffins, scones, sandwiches en nog meer
lekkers voor deze gelegenheid. De ruimte was mooi ingericht als
een oude theesalon met klassieke muziek en prachtig porselein.
De kinderen waren gekleed als prinsjes en prinsesjes en zelfs de
‘Engelse koningin’ bracht een bezoekje. Ondanks de treurige

aanleiding voor deze high tea, was het een gezellig thee uurtje.
Kindercentrum Frank Dak Patijnlaan draagt met deze donatie
bij aan een Dak boven het hoofd van vele kinderen.
Frank Dak
Burgemeester Patijnlaan 61 // 2585 bj Den Haag // 070 365 21 34
Dak kindercentra biedt professionele opvang aan kinderen in de
leeftijd van 0 tot 13 jaar in ruim 70 kindercentra verspreid over
regio Haaglanden. Dak kindercentra biedt verschillende soorten
opvang; dagopvang, peuterspeelzaalopvang, buitenschoolse
opvang en gastouderopvang.
www.dakkindercentra.nl

Wie wat bewaart, heeft wat. Zo ben ik opgevoed.
Ik had niet één verzameling, ik had er meerdere
tegelijk. Speldjes (nooit weggedaan natuurlijk),
sleutelhangers (meer dan 300), centen, doosjes,
schelpen. Mijn vader (88 jaar oud) heeft onlangs
afstand gedaan van zijn postzegel- én van zijn
schelpenverzameling. Eerlijk gezegd begrijp ik
dat niet. Maar ik ben dan ook pas 51 jaar oud. Zou
dat het zijn?
Mijn oudste broer verzamelde schedels en botten.
Toen hij een kast vol had, vertrok hij naar Leiden voor
een studie biologie. Mijn moeder verzamelt Engelstalige pockets van Penguins. Het ruimteprobleem dat
daardoor onherroepelijk ontstaat (alle muren zijn
bezet) heeft ze opgelost door de boeken twee rijen dik
te zetten. Een tante verzamelt oude blikjes. De oom
die bij die tante hoort heeft een verzameling flapjes.
Weet u wat dat zijn? Geen enkele hit op Google voor
deze verpakking. Het gaat hem om de mapjes waar
lucifers in zitten die doorgaans als reclameobject
verspreid worden. Geen mapje, maar flapje.

archipelbuurt.nl

– advertentie –

flapje’s
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de redactie
helemaal geen boodschap heeft aan al mijn familieleden met verzamelingen, en u ook niet. We houden het
graag dicht bij huis. Daarom zijn we op zoek naar
verzamelaars in onze eigen Archipel/Willemspark.
We starten een nieuwe rubriek. Dus, grijp die kans en
meld uzelf aan, of uw buurman of buurvrouw
waarvan u weet: die heeft een te gekke, een bijzondere
of een dierbare verzameling.
Stuur een mailtje naar aukooi@12move.nl of bel met
Cathrien Ruoff, tel. 358 47 77.

Redding Panorama Mesdag dichterbij
Voor Panorama Mesdag begon 2010 heel goed dankzij de
geweldige bijdrage van 1 miljoen euro door de Postcode
Loterij. Direct daarna schonk wethouder Bollen namens
B&W nog een ton. De publieksactie leverde tot nog toe ook
al een ton op! Alles bij elkaar staat de teller nu op 3
miljoen. Maar zou dat genoeg zijn?
Tijd om weer eens even bij langs te gaan. Ik praat met directeur
Marijnke de Jong en Michiel Vliegenthart, hoofd bedrijfsvoering en vraag of de zorgen nu voorbij zijn. “Ja en nee. Dankzij
deze en veel andere bijdragen kan de verbouwing eindelijk
beginnen, maar we zijn er nog lang niet”. Michiel Vliegenhart:
“De start van die verbouwing was nodig, want is voorwaarde
van enkele subsidiënten voor hun financiële bijdrage. Bovendien moet nog steeds voldaan gaan worden aan de Arbo-eisen
van veiligheid en toegankelijkheid. Daarom wordt de verbouwing en restauratie van het voorhuis nu alvast aangepakt. Hier
komt het zeer veel ruimere entree. Tussen toren en voorhuis
wordt een tentoonstellingsruimte voor wisselende exposities
gebouwd; hier komt ook het restaurant en een grotere winkel.
Waar we nu zitten, ’t huidige café, wordt omgebouwd tot
educatieve ruimte”.
In de rotonde zelf wordt de fundering versterkt volgens de zgn.
‘grouting-methode’. Marijnke de Jong: “Vergelijk dat maar met

een Botox-behandeling; er wordt een cementachtige substantie, ‘grout’, ingespoten onder de toren om zo horizontale fixatie
te bewerkstelligen.
Voor al deze werkzaamheden moet nog een bedrag van 2
miljoen gevonden worden.
Initiatieven
Er zijn drie initiatieven genomen om ook een andere fundering
van het museum te versterken, namelijk die van het maatschappelijk draagvlak:
Oprichting Bedrijvenkring
Mede dankzij wethouder Koole is een Bedrijvenkring opgericht.
Dat is een club van ondernemers die zich betrokken voelen bij
het museum en die daarvan blijk geven in de eigen relatiekring.
In ruil voor hun contributie van 350 euro p.j. ontvangen zij
diverse ‘benefits’ die maken dat het bedrijf extra aandacht
krijgt, bijvoorbeeld op de site. Maar ook biedt het museum zo
weer mogelijkheden voor het bedrijf om iets leuks te doen voor
hun (internationale) relaties. Informatie en aanmelding:
bedrijvenkring@panorama-mesdag.com.
Oprichting Vriendenkring
Ook is recent een Vriendenkring opgericht. Het bestuur bestaat

uit Berend Bentinck, Dennis Liebman (beiden bewoners van de
Archipelbuurt), Reinier Noort, Arnout Offers, Marie-Claire van
Sonsbeek en Mady Storm de Grave. Voor een bijdrage van
minimaal 35 euro wordt men vriend en heeft dan vrije toegang
tot het museum, 10% korting op artikelen in de winkel en
ontvangt men uitnodigingen voor speciale activiteiten. U kunt
zich opgeven als vriend aan de balie van het museum of via
vriendenkring@panorama-mesdag.com.
Start van een vrijwilligersapparaat
In navolging van andere musea, zullen voor diverse taken in
het museum vrijwilligers ingezet gaan worden: bijvoorbeeld
verkoop in de winkel, archiefwerkzaamheden, rondleidingen.
Voor meer informatie:vriendenkring@panorama-mesdag.com.
De publieksactie gaat intussen gewoon door. Leden van de
redactie hebben een kistje op het strand geadopteerd, met de
gedachte dat de omgekeerde zeepkist in zekere zin de functie
van buurtkrant vertegenwoordigt.
Via www.redpanorama-mesdag kan ook u een klein of groter
stukje van het doek adopteren.
Want Panorama-Mesdag is het redden zó waard!
www.redpanorama-mesdag.nl

es
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Hun beroepen variëren nogal, van kunstenaar en manueel
therapeut tot kapper en mediator bij echtscheidingen.
Een paar dingen hebben ze gemeen, ze ondernemen zelfstandig
en ze werken aan huis.
De wijkkrant klopte bij enkelen van hen aan…

ANNEMARIE E. VAN BEKKUM
PAPIERRESTAURATIE
ATJEHSTRAAT

SANDER DE VLIEGER
MASSEUR/PIJNBESTRIJDER
RIOUWSTRAAT

ERIKA MÖSENBACHER
RESTAURATOR
RIOUWSTRAAT

Wat doe je? Al 35 jaar ben ik bezig kunst-op-papier, die

Wat doe je? Al meer dan 7 jaar masseer ik mensen die

beschadigd is, zo mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Dat is mijn grote passie, maar het is ook heel
spannend. Papier is een uiterst kwetsbaar materiaal en datgene wat er op staat – tekeningen, aquarel, pastel, grafiek –
is dat zo mogelijk nog meer. Mensen brengen me hun
dierbare en soms kostbare objecten, daarom vertel ik vooraf
altijd, dat een restauratie nooit zonder risico is. Geeft men
de opdracht, dan is dat een kwestie van wederzijds vertrouwen en ik doe álles om dat vertrouwen niet te beschamen.
Ik werk voor musea, kunsthandel en particulieren. Ik ben
o.a. opgeleid in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, op
de middeleeuwse manier als gezel bij een leermeester. Nu is
er een opleiding in Amsterdam, maar toen ik begon was die
er niet; van zelf iets ‘uitvinden’ in de breedste zin van het
woord leert een mens enorm veel.

‘uitbehandeld’ zijn om ze zoveel mogelijk van hun chronische, vastzittende pijn af te helpen. Ik heb daartoe een speciale techniek ontwikkeld, waar veel mensen baat bij hebben.
Je moet heel goed leren voelen en vertrouwen hebben in je
eigen handen. 80% van de pijnklachten komen uit de
spieren. Ik voel waar het vast zit en kan die blokkade door
masseren opheffen, en daardoor de pijn verminderen of
laten verdwijnen. Ik leer mensen op die manier beter naar
hun eigen lichaam te luisteren.

De Boeddha in de hal van het grote huis aan de Riouwstraat
verwelkomt me, samen met Erika Mösenbacher, restaurator
van schilderijen. En dat is ze al sinds 1961, maar het vak
verveelt nooit: elk schilderij is weer anders. Dat blijkt wel als
ik haar atelier mag bekijken, waar onder andere een bijbels
tafereel op ‘werkend’ hout is te vinden naast een 19e-eeuws
mansportret met scheur. Hoe je restaurator wordt? Via de
universiteit, en soms via een langjarige leer-werk-route.
Haar klanten komen tot uit Japan vandaan. Een enkele keer
krijgt ze mensen, die door Tussen Kunst en Kitsch met hun
vondst naar haar zijn verwezen. Vaker zijn het instellingen,
zoals de Rijksgebouwendienst, het Koninklijk Huis, kleinere
musea of bedrijven met grote verzamelingen. Maar ook
particulieren, met een schilderij dat soms misschien wat
gewoontjes is, maar waaraan ze zeer zijn gehecht. Vaak heel
bijzondere schilderijen. Een restauratie hoeft ook niet persé
erg kostbaar te zijn.

Voegt Archipel/Willemspark iets toe voor je werk? Dit is een
heerlijke, ontspannen wijk met veel sfeer en ruimte. Er
wonen ook nog al wat vakgenoten. En door mijn werk leer ik
telkens weer nieuwe, aardige buurtgenoten kennen met
mooie dingen aan de muur!

Voegt Archipel/Willemspark iets toe voor jou als ondernemer?

De lokatie heeft een goede uitstraling en dat wekt vertrouwen.
Heb je collega’s met wie je kunt overleggen? Nee, die zijn er

niet echt, want men kent dit werk eigenlijk niet; er zijn maar
heel weinig mensen die dit soort werk doen. Ik ken wel een
arts voor manuele geneeskunde waarmee ik soms iets
overleg, maar op zich mis ik dit soort overleg eigenlijk niet.
Ik vind het heerlijk om alleen met mezelf en niemand anders
te maken te hebben.
Heb je bemoeienis met je huishouden? Ja, ik werk 4 dagen per

Mis je overleg met collega’s? Ik heb contact met collega’s in

binnen- en buitenland, ga naar congressen over papierrestauratie, kortom ik heb veel contact, vooral via de telefoon.
Is er tijd om werk en huishouden te combineren? De combinatie
is voor mij het aantrekkelijkste aspect van het zzp-er zijn: ik
deel mijn werk zelf in, hoef met niemand rekening te
houden, en als het mooi weer is spring ik op mijn fiets en ga
de duinen in of ga lunchen met vrienden! Voor mij is het een
volstrekt natuurlijke manier van leven: vrijheid in gebondenheid. Ik zou niet anders willen!
ed

week en heb dus tijd voor huis en gezin met 2 kleine
dochters. Mijn praktijk is gevestigd aan de Riouwstraat 139,
in het buurhuis woon ik met mijn gezin en dat is een hele
fijne oplossing: gescheiden maar toch niet echt!

Wat doe je? Eerst stel ik samen met de eigenaar een ‘behan-

delplan’ op. Een enkele keer gaat het om een steundoek, vaak
moet het oude gele vernis eraf. Het moet altijd reversibel
zijn, dat wil zeggen dat onze toevoeging weer ongedaan kan
worden gemaakt. Retoucheren doe ik dus op een tussenvernislaag. Schilderijen blijven tussen de vier weken en een jaar
hier. Heel grote doeken zoals de Slag bij Waterloo op paleis
Soestdijk worden ter plekke onder handen genomen.
Heeft de buurt jou als ondernemer iets speciaals te bieden?

Een thuiswerkende ouder leuk voor het gezin? Jazeker, ik ben

dichtbij als er iets is!
ed

Nou, het is natuurlijk wel prettig voor de uitstraling van je
zaak om in een buurt met wat cachet te zitten. Maar vooral
is het grote huis erg handig voor een atelier aan huis. En het
is hier fijn wonen.
Collega’s kletsen onderling heel wat af, vind je het erg dat te
moeten missen? Ik zit in het bestuur van de restauratorenver-

eniging. En bovendien werk ik hier samen met een collega:
we overleggen over de aanpak en we zijn elkaars eindcontroleur. Gelukkig zijn we allebei even kritisch!
Heb je niet de neiging je met het huishouden te bemoeien?

En wat vinden je kinderen van een thuiswerkende moeder?
Ik werk op vast tijden, dat heb ik mezelfin de jaren aangeleerd. Ik kan het werk dus heel goed scheiden van privé. Je
hebt tenslotte ook gewoon zakelijk afgesproken wanneer het
schilderij klaar moet zijn. En toevallig is mijn collega ook
m’n dochter…
mo
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op huisbezoek
Rebecca van Leeuwen, de vrouw achter Rabarber:

‘De buurt wordt gewoon steeds leuker’
Vraag: hoe komt het toch dat zoveel theater- en
televisietalent Haagse roots heeft? Over het antwoord
hoeft de directeur en oprichter van Jeugdtheaterschool
Rabarber niet lang na te denken: “Er komen zoveel
talentvolle kids uit Den Haag omdat ze bij ons de kans
hebben gekregen hun talenten te ontwikkelen. Ze hebben
zich voldoende basisvaardigheden eigen gemaakt om
aangenomen te worden op diverse theaterscholen.”

R

ebecca van Leeuwen (1952) doet dus niet aan valse
bescheidenheid. Met recht, want veel van haar oudleerlingen hebben het gemaakt of zijn bezig het te
maken. Wat dacht u van Georgina Verbaan, Fedja van
Huêt, Frank ‘Jakhals’ Evenblij, Barry Atsma, Bas Muys en
aanstormend talent Jelle de Jong, onlangs afgestudeerd
aan de Toneelacademie Maastricht en momenteel te zien
in De kersentuin van Het (óns) Nationale Toneel?
Haar jeugd bracht ze door op de Denneweg waar haar
vader een antiekzaak dreef. ‘Hij leverde regelmatig
rekwisieten aan de Haagse Comedie. Zo is mijn liefde voor
het toneel ontstaan.’ Nu woont ze met man en dochter
(zoonlief zit in Rotterdam op de dansacademie aldaar) in
de Borneostraat. In een huis hoog, smal en vooral eigentijds; eigenlijk een Fremdkörper in een omgeving waar
woningen al gauw jaar honderd jaar oud zijn.
Gezellig aan de keukentafel belijdt ze haar liefde voor
Rabarber. Vijfentwintig jaar geleden aarzelend begonnen
met zestig leerlingen en moet je nou ’s kijken: zo’n 1200
kinderen die van een vijftigtal docenten les krijgen in
uiteenlopende muzische vakken! In toneelspel, uiteraard.

Maar ook in zang en dans, in het ontwerpen van decors en
kostuums, in regie en dramaturgie, in nog veel meer.
Rabarber is geen garantie voor een beroepscarrière in de
spotlights, maar wie er ooit lessen heeft gevolgd, houdt er
in elk geval een levenslange hartstocht voor alles wat
theater is aan over.
Eerbewijs van de gemeente
Rabarber is beslist geen elitair gedoe. Wellicht dat
kinderen uit de Archipelbuurt vroeger enigszins oververtegenwoordigd waren, nu komen ze vanuit de hele stad en
van daarbuiten. Wat er ongetwijfeld toe heeft bijgedragen
dat de prestigieuze, gemeentelijke Victorine Hefting Prijs
eind vorig jaar werd uitgereikt aan Rebecca van Leeuwen.
Citaat uit een toelichting: ‘Omdat zij al jarenlang een
sleutelrol speelt in de cultuureducatie en talentontwikkeling in Den Haag. Zij heeft ervoor gezorgd dat Rabarber
zowel binnen- als buiten de stadsgrenzen een enorme
bekendheid heeft opgebouwd.’
Een verbale tsunami, zo kan je haar toch wel typeren. Ze
praat immer in de hoogste versnelling, springt van de hak
op de tak, is voor de toehoorder soms nauwelijks bij te
benen. ’s Avonds zegt ze doorgaans geen woord meer.
Uitgevloerd. Zeven dagen in de week is ze in de weer. Is het
niet met haar werk, dan is het wel met een theater- en
zanggroepje waarmee ze voorstellingen voor kinderen en
bejaarden verzorgt. Ook in de buurt is er altijd wat te doen:
zaterdag de koffieclub in Zeldenrust., woensdag met
vrienden in de Baguetterie en op gezette tijden het
breiclubje Steekje Los. Rebecca: “De buurt wordt gewoon
steeds leuker.”
tekst hb / portret jc
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Primula’s op het Bankaplein, vol in bloei.

Krokussen op Plein 1813.
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De Haagse Boekerij
Frederikstraat 24

2514 LK Den Haag

tel. 070 - 346 48 00

La Ropa

Damesmode & Accesoires
EXPRESSO
YAYA
HELENA HART
STUDIO ANNELOES
MAC JEANS
SUGAR LIPS

Literatuur
Nederlands Duits Engels
Kinderboeken
Antroposofie
Uitgebreide Collectie
Kunstkaarten
e-mail haagboek@planet.nl

parfums

Uniek in Nederland!
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.

Bij besteding van €50 of meer
een expresso tas kado
(zolang de voorraad strekt)

Ook voor de heren vindt u hier exclusieve scheerzepen,
kwasten en verzorgingsproducten.
Frederikstraat 963, 2514 LJ Den Haag
www.celeste-parfums.nl

Frederikstraat 22
Telefoon 070 – 365 6333
di t/m vr 11.00 - 17.30
za 11.00 - 17.00

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

Celeste
annick goutal

caudalie

l’artisan parfumeur

creed

diptyque

miller harris

geo f. trumper

molton brown

il profvmo

parfums d’orsay (e.a.)

1949

2002

Archipel

Chr. Th. JEHEE
Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

ZONWERINGEN

& ROLLUIKEN

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten

Paramaribostraat 143, 2585 KB Den Haag

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

Tel. 070-346 17 70
E-mail: archizon@bart.nl
Fax: 070-362 29 66

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)

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS

� Markiezen
� Zonneschermen
� Rolluiken
� Horren



� Horizontale
� Verticale jaloezieën
� Screens
� Parasols

HENNEMAN B.V.
sinds

1916

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

‘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

Een dag achter
het stembureau
Mijn voornemen was nieuwe dingen doen als ik gepensioneerd was, en zo gaf ik mij als senior ook op voor een
stembureau. Ik wilde wel graag in mijn eigen buurt in ’t
Klokhuis of Het Schakelpunt en dat was geen bezwaar.
Eerst kreeg ik een stedelijke instructiebijeenkomsten mee naar huis - een instructieboek. Dat werd natuurlijk
een dag vóór de verkiezingen goed herlezen.
Democratie vergt bureaucratie
Op woensdag 3 maart j.l. was het zover: Gemeenteraadsverkiezingen en met drie studerende jongeren zat ik in ’t Klokhuis voor het eerst achter het bureau als één van die strenge
mensen, die beoordelen of de stemmers wel alles volgens de
voorschriften doen. We losten de ochtendploeg af die tussen
6.00-15.00 uur aanwezig was en de taken werden overgedragen:
controle bij de stempas, de goede legitimatie, niet meer dan 2
volmachten (met legitimatie) en of het stempasnummer niet
op een ‘zwarte’ lijst staat van o.a. recent overleden stemgerechtigden. Opletten of ze alleen in het stemhokje gaan (ook zonder
grotere kinderen) en het ingevulde biljet in de juiste bus doen.

‘	Het is overigens leuk om als
eersten een beeld te krijgen
	van het stemgedrag in de buurt,
al is het op kleine schaal’
Dit mag gelukkig wel door de kinderen gedaan worden, want
zo krijg je misschien wel toekomstige kiezers warm. Uitleg aan
expats - soms in het Engels - hoe de procedure is. Een enkele
keer mensen, die geen stempas hadden: nooit gekregen of
kwijtgeraakt? Helaas, pindakaas: een dag te laat gezien, maar
stemmen kan dan niet. En alles turven wat er als stempas

inkomt en als stembiljet in de bus komt. Nu begin ik ook die
ruime bezetting te begrijpen, want verschillende handelingen
vinden gelijk plaats.
De buurt aan je voorbij
De opkomst lijkt behoorlijk in de tijd, die wij als middagteam
‘ingehuurd’ zijn tussen 15.00 uur en middernacht. Het is leuk
om de veelzijdigheid van de buurt in het stembureau terug
te zien: een rollerskater, hardloper, minder mobiele stemmers met stok en dan weer een sporter met hockeystick, van
parelketting tot piercing en Hagenezen en Hagenaers. Als
wijkbewoner zag ik ook veel bekenden en dan toch goed de
legitimatie controleren: nodig, maar ook grappig. Ons stembureau ligt precies tegenover de toegangsdeur, waardoor het
andere stembureau verderop in de zaal het duidelijk rustiger
heeft. Het vergt overleg om tussendoor even wat te drinken te
halen bij gastvrouw Liesbeth en ons lunchpakket op te eten.
Niemand van ons neemt een pauze. Onze voorsprong zorgt er
voor dat wij om 20.45 uur door onze 1000 stembiljetten zijn en
we verwijzen nu met plezier naar het andere bureau.
Over tellen en uitgeteld zijn
Om 21.00 uur wordt de deur naar het bureau gesloten en komen
2 tellers per bureau assisteren. De volle stembus wordt omgekiept en het openvouwen en tellen begint. Eerst op partijen en
deze uitslag wordt doorgebeld naar het bureau, hierna op voorkeursstemmen. Het totaal van stempassen en de stembiljetten
moeten overeenkomen en anders overtellen….De uitslagen
worden per partij in een zak of enveloppe gedaan, maar ook
de blanco of ongeldige stemmen worden apart verzameld.
Er is ook een centrale turflijst met alle partijen en voorkeurstemmen en een proces-verbaal met bijzonderheden over de
stemming. Dit brengt de voorzitter van ons bureau naar het
Centrale Bureau Verkiezingen. Het is overigens leuk om als
eersten een beeld te krijgen van het stemgedrag in de buurt, al

– advertentie –

A

Wijkkranten A&W
verkrijgbaar in ’t Klokhuis
Celebesstraat 4

A
A
Website

archipelbuurt.nl
Wilt u een
twee wekelijkse nieuwsbrief
per e-mail ontvangen?
Bankastraat 103 A
2585 EJ DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812

Meldt u aan op:
secretariaat@archipelbuurt.nl

A

is het op kleine schaal. Te middernacht worden alle stembiljetten opgehaald door een speciale chauffeur. De hokjes worden
door ons gedemonteerd en de zaal verder opgeruimd. Er is toch
een heel verschil tussen alle instructies op papier lezen en in de
praktische hectiek alles uitvoeren, maar de (figuurlijke) stemming bleef goed bij het team.
Vermoeid, maar een stuk wijzer ga ik naar huis om… ja, de
uitslagen op TV te volgen en vooral naar Den Haag ben ik benieuwd, maar of ik daar blij van word, laat ik in het midden.
Dat wordt het stemgeheim genoemd.
epb

Hotel Mozaic
Nieuw is het al niet meer, maar ook nog niet erg bekend in de buurt.
Want wat heb je nou als wijkbewoner in een hotel te zoeken?
Toch is Hotel Mozaic op de hoek Bankastraat/Laan Copes wel een
bijzondere aanwinst voor de buurt.
Het hotel dat voorheen in het
pand was gevestigd – Hotel
Cattenburch – was wel aan een
opknapbeurt toe. Dat was dé
kans voor de huidige eigenares,
Corina Waaijer, die er met haar
hotelschoolopleiding allang
van droomde om een eigen
hotel te beginnen. De naam ontleende ze aan de
plaats waar ze haar beslissing heeft genomen. Met
behoud van het stijlvolle exterieur werd het hotel van
binnen grondig verbouwd en met hulp van een
binnenhuisarchitect origineel en smaakvol ingericht.
De omgeving komt in het mooie design-interieur
terug in de vorm van fotobehang en -plafonds, bijna
surrealistisch. Zo is het uitzicht vanuit een van de
‘grand suites’ op de brede Banka op de wand terug te
zien. Aan de achterkant is het pand uitgebreid met
enkele kamers, er is een eigen parkeerruimte met een
leuk ingerichte border.
Claudia, de charmante assistent manager, leidt mij
rond. Zij is vanaf het begin aan het hotel verbonden
en heeft dus de hele opbouw meegemaakt. Mozaic
heeft in totaal vijfentwintig kamers, van ‘cozy’ tot
‘loft’ (met eigen keukenvoorziening), verspreid over
drie etages. De prijzen variëren van negenennegentig
tot honderdnegenenzeventig euro, inclusief ontbijt,
koffie/thee en draadloos internet. Op de begane grond
bevinden zich de receptie, een zitkamer, eetkamer,
ontbijt-annex vergaderruimte, buffet en keuken. In

nieu
in d
e

w

w ij k

een gang is een glazen
vloerplaat aangebracht
waardoor de wijnkelder te zien
is. Er wordt in huis niet gekookt maar maaltijden
kunnen op aanvraag gecaterd worden (private dining).
De ingrediënten voor het ontbijt worden bij diverse
zaken op de Banka vers ingekocht. De eetkamer wordt
soms afgehuurd voor maaltijden of borrels.
De meeste gasten zijn afkomstig van ambassades en
bedrijven in de omgeving, zoals Shell. Maar er komen
ook gasten van buurtbewoners. Er is vierentwintig
uur iemand aanwezig om de
mensen binnen te laten.
Vanaf het begin loopt
het allemaal naar
wens, de mensen
die er werken
voelen zich prima
in onze wijk.
En als u zelf een
kijkje wilt
komen nemen
kunt u altijd
aanbellen.
ak
Eigenares/manager
Corina Waaijer
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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.

Wie hoor ik?
Het Archicapella-koor
Loopt u woensdagsavonds langs het Klokhuis dan kunt u
daar één van de koren horen zingen die onze buurt rijk is,
namelijk het Archicapella-koor. Binnen hebben zich zo’n
20-25 enthousiaste zangers en zangeressen verzameld.
Vol vuur, bijna dansend spoort de lieftallige Franse dirigente
Marine Fribourg het koor aan. Dat doet zij in het Engels.
Er wordt, in een ingewikkeld arrangement, een Frans chanson
ingestudeerd: “Le soleil a rendez-vous avec la lune”. Het koor
zingt liederen in allerlei talen; “maar” zo licht een koorlid toe
“sommige talen zijn wel erg moeilijk te zingen, zoals het
Roemeens en de Scandinavische talen”.
Repertoire
Naast liederen uit het klassieke repertoire, worden ook uit het
lichtere repertoire en uit de wereldmuziek liederen gezongen.
Repertoire-keuze gebeurt door de dirigent in overleg met een
kleine vertegenwoordiging van het koor.
Dirigenten
Dirigenten worden al jaren betrokken uit het studentenbestand van het Conservatorium. In de praktijk betekent dat,

dat bijna iedere 2 jaar een andere dirigent aantreedt. Het koor
vindt dat geen probleem, integendeel, “het werkt heel
verfrissend, die wisselingen”, zo vertelt Nicolette. Huidige
dirigente Martine Fribourg heeft in Parijs het diploma
koordirectie gehaald en volgt de zangopleiding aan het
Conservatorium.
Geschiedenis
Buurtgenote Françoise Poll heeft het koor 18 jaar geleden
opgericht. “Het begon gewoon hier thuis in de huiskamer met
drie vrouwen. Zingen is zoiets fantastisch!”. Twee van hen
(Vera Bruggeling en Nicolette van der Heuvel) zitten nog steeds
in het koor! Er kwamen steeds meer mensen bij en de repetities
verplaatsten zich naar de Vredeskapel. Françoise: “Zingen is
volgens mij net zo gezond als sporten”.
Later is het koor opgesplitst in ‘esGroot’ en ‘Archicapella’. Het
verschil, zo heb ik mij laten vertellen, zit hem in o.a. in
ambitie, publiciteit, optredens. Archicapella treedt op
uitnodiging op, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen; onlangs
in het Rudolf Steinerverpleeghuis, het Hofje van Wouw en
steevast op Archipelbuurtfeesten.

Plezier
Oorspronkelijk kwamen de koorleden vooral uit Archipel&
Willemspark; tegenwoordig ook uit het Statenkwartier, het
Benoordenhout en ook van buiten de stad. Op woensdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt met veel plezier gerepeteerd
in het Klokhuis. Na een uur is er een pauze*. Deelname aan het
koor kost 20 euro p.m. Aan het eind van het jaar is er een
optreden voor familie en vrienden. “Dan kunnen we laten
horen of we vooruit gegaan zijn”. Het jaar wordt afgesloten
met een kerstdiner bij de Mastroquet. Daar vindt ook de nazit
plaats na afloop van de repetitie. Graag wens ik het koor
overigens een beter gestemde piano toe; die klonk erg vals.
Het koor is op zoek naar jeugdige, nieuwe leden. Er is een
lichte voorkeur op dit moment voor tenoren en bassen.
Info: nicolettevdmeulen@hotmail.com.
* zie pagina 3. ‘Zomaar een pauze in het Klokhuis’

Wilt u zichzelf of iemand anders voordragen voor deze
rubriek, laat ons dat horen!
Bel 070-350 3784 of mail ellen@archipelbuurt.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

Fysiotherapie
Manuele therapie
McKenzie methode
Psychosomatische
fysiotherapie
Consulten
Advies/begeleiding

Archipel

Fysiotherapie &
Manuele therapie
Sumatrastraat 205
2585 CP Den Haag

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

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!

www.schoonheidssalonletournesol.nl

es

Buurtgenoot en filmpionier
Bob Kommer overleden
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.

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. Dit
voorjaar staat op het programma:
Zondag 25 april 10.15 uur: bezoek aan de Hoogmis met aansluitend een
lunch in de Maria ten Hovezaal
Dinsdag 25 mei 13.30 uur: middaguitstapje naar boerderij ’t Geertje in
Zoetermeer.
Dinsdag 22 juni 13.00 uur: middaguitstapje boottocht over de Kagerplassen (rolstoeltoegankelijk)
Alle uitstapjes vertrekken vanaf het Schakelpunt.
Als u informatie of mee wilt met een uitstapje neemt u dan contact op
met: Lore Olgers. Tel. 3244118 of met Astrid Cohen tel. 3547506.
De uitstapjes zijn nadrukkelijk bedoeld voor iedereen

Zondag 9 mei feestelijk einde van een
langdurige restauratie

Op zondag 21 februari 2010 is buurtgenoot Bob
Kommer op 89-jarige leeftijd overleden. Hij wordt
beschouwd als een pionier en nestor op het gebied
van de Nederlandse audiovisuele industrie.
Op de HBS maakte Bob Kommer al zijn eerste filmpjes
en zijn droom was om speelfilms te gaan maken. Eind
1946 vestigde hij zich als portretfotograaf en werkte
hij foto’s af met eigenhandig gemaakte apparatuur.
Daarna begon hij zelf films te maken, waarbij hij een
grote passie aan de dag legde voor het technologische
samenspel van beeld en geluid. In 1952 richtte hij in de
Riouwstraat het filmbedrijf ‘Studio Bob Kommer’ op,
waar zijn studio tot begin 60jaren zou blijven zitten,

Op zondag 9 mei wordt met een pontificale hoogmis om 10.15 uur het
einde van een bijna tienjarige restauratie gevierd. Het monumentale
kerkgebouw aan de Parkstraat is geheel gerestaureerd, na de schade die
was opgelopen bij de bouw van de parkeergarages aan de Parkstraat. De
bisschop van Rotterdam Mgr. A. van Luyn zal samen met pastoor van der
Helm en oud-pastoor Hofstede voorgaan in deze viering. Iedereen is
welkom om deze prachtige kerk te bewonderen. De mis wordt opgeluisterd door parochiekoor Cantemus Domino met solisten en orkest die de
Missa in honorem Sti. Nicolai. van Joseph Haydn ten gehore zullen
brengen.

Orgelconcert

Op zaterdag 29 mei om 16.00 uur zal organist Jos Laus een orgelconcert
geven als officiële ingebruikname van het orgel na de restauratie van het
grote Adema-Schreursorgel

Voor informatie
Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Pastoor: Dr A.J.M.van der Helm
telefoon: 360 55 92
e-mail secretariaat@stjacobus.nl
www.stjacobus.nl

daarna verhuisde alleen de studio naar een ander
gedeelte van de stad. Naast talloze opdrachtfilms
vervaardigde Kommer op eigen initiatief in 1965 een
film over de Haagse schilder Co Westerik, waarmee
hij als filmer een zekere bekendheid zou krijgen.
Zijn bedrijf was inmiddels uitgegroeid tot een
toonaangevende audiovisuele onderneming met een
productietak en een aparte geluidsafdeling. Deze
geluidsafdeling bestaat nog en gaat door onder de
naam Bob Kommer Soundstudio’s.
Bob Kommer was een bescheiden en aimabele man en
de buurtgenoten die hem kenden zullen hem zeker
missen.
Karen Kommer

vredeska pel
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.

Open maaltijden

De open maaltijden worden gehouden op 3 mei en 7
juni in het wijkgebouw van de Vredeskapel, Malakkastraat 3. Om 18.00 uur is er gelegenheid even een
drankje te drinken en om 18.30 begint de maaltijd.
Kosten €3,50. Meer informatie bij Hans ter Schegget tel
06 40 93 77 71

4 mei herdenking

In de Vredeskapel zal op 4 mei om 19.00 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.

Wilt u meer weten over de Vredeskapel dan kunt u
altijd bellen met Hester Hoogenraad tel. 368 99 26.

Een bericht van Ds C. van Duinen predikant Vredeskapel

God bestaat… God bestaat niet…
doorpraten over ‘Klaas Hendrikse’
Mede naar aanleiding van de Exoduslezingen in deze veertigdagentijd
waarin de Godsnaam steeds weer aan de orde is, komt in gesprekken van
tijd tot tijd het boek van Klaas Hendrikse ter sprake met als titel: ‘Geloven
in een God die niet bestaat’. Inmiddels is er veel over het boek gepubliceerd, is er een kerkelijke kwestie van geworden, en hebben veel mensen
een mening over wat collega Hendrikse verkondigt. Ook in onze gemeente
zijn er zeker mensen die het boek hebben gelezen of willen lezen. Wie het
leuk en zinnig vindt over het boek en de vragen rond het bestaan van God
van gedachten te wisselen is hierbij uitgenodigd om zich bij mij te melden.
Bij voldoende belangstelling zorg ik voor een bijeenkomst waarin we op
zoek kunnen naar de zin en/of onzin van wat Hendrikse schrijft, waarbij
ik ook mijn theologisch oog over het boek zal laten gaan.
Ds v. Duinen telefoon 887 94 10; e-mail: dsvanduinen@ziggo.nl.
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Wisselbibliotheek
feestelijk heropend

Nog wat klaverjassers
gezocht in ’t Klokhuis

Op vrijdag 26 februari j.l. is deze bieb met koffie en taart ingewijd en staat
de boekencollectie weer op de planken dankzij de vrijwillige bibliothecaressen. Vele trouwe leden waren van de partij. Ook volwassen leden van de
openbare bibliotheek kunnen hun kaart
gebruiken om vlak in de buurt boeken te
Een mooi boek,
lenen, maar het is ook mogelijk om alleen van
maar u hebt het uit?
deze bieb lid te worden en dat is € 5,- per jaar
en gratis voor mensen met Ooievaarspas.
Schenk het aan de
De openingstijden zijn elke vrijdagmorgen
wisselbieb voor de
tussen 10.00 -11.30 uur in Celebesstraat 4, op
extra boekenkast.
de 1e verdieping (lift aanwezig).
U kunt ze afgeven
bij ’t Klokhuis,
Celebesstraat 4.
Bij voorbaat dank!

Er blijkt belangstelling te zijn voor klaverjassen
in Het Klokhuis, maar er worden nog wat
enthousiaste kaarters bijgezocht. U kunt ook
vrienden en kennissen meenemen.

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur,
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht,
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Bestuur Stichting Het Klokhuis
De heer R. Klein voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
Mevrouw E. de Bles bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m
Mevrouw drs. B.C. Wasch secretaris
bcwasch@planet.nl
De heer W. Oostdam penningmeester
ienwoostdam@kpnplanet.nl
De heer W. Punt bestuurslid
w.punt@casema.nl
Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Consulent ouderenwerk Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 - 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 - 10 uur, t. 352 04 16
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinatoren:
mw P. Jansen, t. 350 70 58
mw. T. Eendenburg, t. 302 42 50

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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Aandacht voor Activiteiten in ’t Klokhuis

Bingo:

iedere 3e woensdag v.d. maand,
21 april, 19 mei en 16 juni a.s. tussen 13.45-15.45 uur.
Kosten 1e kaart € 2,50 (incl. 1 thee/koffie), 2e kaart of
meer €2.

Bridgen:

iedere dinsdagmiddag tussen
13.00-16.30 uur. Nieuwe leden/belangstellenden
welkom: bel Wijnand Punt, 392 04 02.
tussen 13.30-15.30 uur. Twee tafels beschikbaar.
Bel Joop Jansen, 350 51 47.

e x p os i t i e

Computercursus in ’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

Vanaf 7 mei a.s. wordt gestart met een spelletjesmiddag op iedere vrijdagmiddag in ’t Klokhuis tussen
13.30-16.00 uur. Aanwezig zijn de spelletjes Rummycup, Scrabble, Triominos en kaarten, maar u kunt
ook zelf een spel meenemen. Nu helaas in Het
Schakelpunt de spelletjesmiddag niet meer mogelijk
is, kunt u wel in ’t Klokhuis terecht.

Tafeltennis: iedere maandagmiddag

Als u belangstelling heeft of informatie wilt, dan
kunt u contact opnemen met Jan Willem del CourtKönig van de Commissie Cultuur, telefoon 346 70 08
of met de administratie van het Klokhuis telefoon 350
35 11. Het tijdstip, wekelijks, wordt in overleg met de
deelnemers bepaald. Kosten € 13,- per kwartaal.

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis

Spelletjesmiddag
in ’t Klokhuis

Aafje van Drunen

Bent u niet meer bang voor de ‘muis’?

Dan is het tijd eindelijk eens de computercursus voor beginners gaan doen in
’t Klokhuis: op donderdagmorgen tussen 9.30-12.00 uur kunt u voor 8 lessen
terecht voor slechts € 50,- (inclusief lesboek). Ook kunt u – desgewenst – op
andere momenten met de lesstof oefenen op de PC in de ontmoetingsruimte
van ’t Klokhuis als u (nog) geen computer thuis hebt.
Er wordt gestart in mei a.s. bij min. 6 personen en er kunnen maximaal
8 personen meedoen.

Bent u al toe aan de fijne kneepjes op de computer?

Heeft u de basiscursus gevolgd of elders al deze kennis opgedaan? Dan is de
cursus voor gevorderden misschien iets voor u. Deze cursus kost € 35,(zonder lesboek) en bij voldoende aanmeldingen wordt een dag en tijdstip
afgesproken.

Start cursus kunstgeschiedenis
Vanaf 9 april a.s. is opnieuw een korte cursus Kunstgeschiedenis gestart in
’t Klokhuis, ditmaal met als onderwerp ‘De Renaissance’. In vijf lezingen
wordt u meegenomen door de kunst en cultuur van de Renaissance, zowel in
Italie als in Noord-Europa. We gaan kijken naar schilderkunst, fresco’s,
beeldhouwkunst en architectuur met veel beeldmateriaal en boeiende
verhalen op vrijdag 9 april, 16 april, 23 april, 7 mei en 14 mei, steeds van
14-15.30 u.
De volledige cursus kost €36. Een losse lezing te volgen voor €8.
Aanmelding bij Jo’anne van Ooijen op 06-15 22 77 99 of per e-mail bij
joannevanooijen@hotmail.com

Met muziek
bewegen op de stoel
Ook als u minder goed loopt, kunt u nog wel fit blijven dankzij de
gymnastiek vanuit de stoel onder leiding van Petra van der Linden
(werkzaam bij Meer Bewegen Voor Ouderen).

Vanaf 21 maart hangt er werk van Aafje van Drunen
(die ook in 2004 bij ons exposeerde!). Ze komt
oorspronkelijk uit Eindhoven, kwam via allerlei
omwegen in Den Haag en begon met ’t geven van
handwerklessen. Ze ontdekte echter dat haar
voorkeur uitging naar schilderen; ging cursussen
volgen en het resultaat – ook veel kinderportretten- is de moeite waard om te komen bekijken!

Op 3 mei is het weer ‘wisselen van de wacht’ en komt
Joke Schelhaas met haar abstracte, maar herkenbaar
werk, zoals ze het zelf noemt. En, grote verrassing:
van 13 juni tot eind juli mogen we genieten van alle
facetten van het oeuvre van onze dierbare Aimée
Crince le Roy.
Elisabeth König

Iedere dinsdagmorgen van 11.00-12.00 uur kunt u op de 1e etage meedoen voor
slechts € 6 per maand en met Ooievaarspas voor € 3 . Er is een lift aanwezig.

Voor bridgen ben je
nooit te oud
In februari is wijkgenote mw Ottolander 100 jaar
geworden en deze ‘eeuwelinge’ is al 22 jaar een trouwe
bridge-ster op dinsdagmiddag in ’t Klokhuis. Komt
dat door de pannenkoeken, die ze in ’t Klokhuis eet of
de drie-gangenmaaltijd na de bridge. In ’t Klokhuis
blijf je kennelijk goed bij de tijd…

