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Op zondag 12 november is in een
bijzondere kerkdienst de 125e ver-
jaardag van de Vredeskapel
gevierd. Tot verrassing van velen
was Koningin Beatrix hierbij aan-
wezig, maar zij was niet de eerste
uit het Koningshuis, die te gast was. 

Haar grootmoeder Wilhelmina en

haar moeder Juliana gingen haar

voor. In de dienst, die geleid werd

door Ds Korff werd vooral aandacht

geschonken aan de positie van de

Vredeskapel als een huis in de buurt:

letterlijk een rijtjeshuis. Dit sloot

helemaal aan bij de actie van de

omwonenden uit de Malakkastraat,

die met een prachtig bloemstuk en

een afdruk van een aquarel (van J. de

Gelder) hun jarige kerk-buur geluk-

gewensten. Ook de boekenetalage

van J. de Bruin aan de overzijde had zelfs een etalage vol met religieuze

boeken en kerkelijke symbolen om

de kerk in het zonnetje te zetten. Een

volle kerk, die na de kerkdienst ook

bijna een reünie met de buurt leek.

Een hoogtepunt was ook de presen-

tatie van  het boek over de geschiede-

nis van de Archipel/Willemspark-

buurt, waarbij ca 1/3 over de Vredes-

kapel gaat. De schrijver, Bob

Feenstra overhandigde zijn penne-

vrucht aan de Koningin, die hierna

ook de tentoonstelling met histori-

sche foto’s en voorwerpen bezocht.

Enkele actieve vrijwilligers uit de

Vredeskapel  werden voorgesteld

aan de Koningin tijdens het koffie-

drinken in de snel omgebouwde

kerkzaal. In het wijkgebouw was de

expositie te zien en deze was nog tot

eind november te bekijken. Het boek

over de wijk met het roosvenster op

de omslag is á s17,50 te koop. 

Complimenten voor de organisatie

van deze viering!

E.P.B.

mw J.Bazuin en dhr G. Torn in gesprek met de Koningin.

Bob Feentra geeft zijn 1e boek aan
de Koningin

Werkt u mee? aan ‘mijn buurt,
jouw buurt, onze buurt’

Stichting BOOG biedt advies en

ondersteuning aan uiteenlopende

groepen en instellingen die zich

inzetten voor verbetering van de

kwaliteit van samenleving op 

wijk- en buurtniveau. BOOG

houdt zich bezig met vraagstukken

op het gebied van wonen en 

woonomgeving, sociale veiligheid,

integratie, versterking van de rela-

tie tussen burger en bestuur, duur-

zame ontwikkeling en leefbaarheid. 

Het project BIIT/O kan een aanpak

zijn waarbij alle partijen samen-

werken aan sociale contacten in de

wijk. De slogan ‘mijn buurt, jouw

buurt, onze buurt’ dient het ver-

trekpunt te zijn voor de gezamen-

lijke zorg voor de samenleving. 

Het moet gericht zijn op de over-

eenkomsten die tussen bewoners

van de buurt bestaan en dient als

basis om met elkaar de handen uit

de mouwen te steken om de eigen

woonomgeving leefbaar te maken.

Dit kan vormgegeven worden door

een Buurt Integratie en Interventie

Team dat met elkaar overlegt over

de ontwikkelingen in de wijken, en

als het mogelijk is actief bemiddelt

o.a.  door jongeren aan te spreken

op hun gedrag. Dat bemiddelen

geldt ook voor andere zaken zoals:

het aanspreken van bewoners die

het vuil niet op de juiste tijd aanbie-

den, maar ook het zelf houden van

schoonmaakacties, het organiseren

van activiteiten voor kinderen, 

jongeren, vrouwen, ouderen, 

voorlichtingsbijeenkomsten 

organiseren, diensten en instellingen

aanspreken op hun tekortkomingen,

enzovoorts. De invulling is mede

afhankelijk van de inbreng van de

deelnemers.

Bent u na het lezen van het boven-

staande enthousiast geworden,

wilt u meer informatie of wilt u mee

denken en praten over het mogelijk

op te richten BITT/O team neem

dan contact op met: 

Stichting Boog
Osman Çakici 
(op maandag t/m woensdag en vrijdag) 

telefoonnummer: (070) 312 12 64

e-mail: cakos@boog.nl 

Esmé Kroes 
(op dinsdag en woensdag)

telefoonnummer: (070) 312 12 47

e-mail: kroes@boog.nl.

Wilt u wat doen aan de contacten tussen buurtbewoners, en/of het
vergroten van de sociale controle? Vanuit de filosofie “mijn buurt, jouw
buurt, onze buurt” wordt er een onderzoek gedaan door Stichting Boog naar
het draagvlak voor een BIIT/O (Buurt Integratie en Interventie
Team/Overleg) team in Archipel/Willemspark.

Vredeskapel
Koninklijke viering 125 jaar bestaan

Op zondag 15 januari a.s is er een nieuwjaarsontvangst tussen 15.00-

17.00 uur in het  wijk- en dienstencentrum ’t Klokhuis. Tijdens deze

ontvangst zal door de voorzitter van de Bewonersorganisatie Archi-

pel/Willemspark ook de Ereprijs 2004 uitgereikt worden aan een wijk-

bewoner/bewoonster, die zich gedurende lange tijd  inspirerend heeft

ingezet voor de wijk . Deze Ereprijs is ingesteld door het bestuur van

de Bewonersorganisatie A/W in 2001 en wordt nu voor de 5e keer uit-

gereikt. De Ereprijs - een decoratieve speld in zilver uitgevoerd - is ont-

worpen en gemaakt door wijkbewoonster Eva Drijver. Dankzij de

inzet van vele vrijwilligers van ’t Klokhuis en de Bewonersorganisatie

kan in 2006 nu het glas geheven worden op een behouden Klokhuis

voor Archipel/Willemspark: welkom!

Bestuur St. Het Klokhuis

Bestuur Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark

zondag 15 januari  2006  in ’t Klokhuis

Gezamenlijke 
Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsfeest
Zaterdag 7 januari vanaf 20.00 uur in de Vredeskapel 
Voor iedereen uit de buurt!

Met als bijzondere gast ons eigen

koor uit de buurt: Archicapella
Verder:

•  een loterij 

(loten aan de bar verkrijgbaar)

•  hapjes en drankjes

•  muziek en ontmoeting

Voor info: 

stichting Vrienden Voor Het  Leven
fam. Lohman, tel: 346 41 39
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Een zichzelf respecterende krant

denkt na over verandering en 

vernieuwing. Trouw en Haagsche

Courant gingen bv. over op halve

grootte (het zg. tabloidformaat).

Voor onze redactie ouwe koek,

want daarin liepen we al jaren

voorop. Toch knaagde het ook bij

ons: kan het niet vlotter en leesbaar-

der? Moeten we de heersende mode

niet een stapje voorblijven? Het lijkt

alweer sinds mensenheugenis dat de

wijkkrant zijn vertrouwde uiterlijk

heeft. Het was dan ook een goed

ontwerp van Martijn Reeser des-

tijds: een vette kop voor Archipel

Willemspark en daartussen een

figuurtje dat zich per nummer liet

vullen met een gepast symbool.

Maar de techniek staat niet stil en

onze financier (Bewonersorganisatie

W/A) wilde wel in de buidel tasten

voor een steunkleur. Dus schrik niet

als het volgende nummer in maart

2006 op de mat valt. Het is wel

degelijk de vertrouwde wijkkrant,

maar een nieuw ontwerp van 

Wilmar Grossouw i.s.m. Rik du

Chatinier en Jaap Andela in nieuwe,

stijlvolle haute couture jas. 

Een verkleinde proeve van de voor-

kant laten we nu alvast zien…

M.O. 

Krant in nieuw jasje
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Secretariaat
p/a Celebesstraat 4

2585 TJ  Den Haag

tel: 350 35 11

fax: 358 71 90

e-mail: secretariaat@archipelbuurt.nl

admin. ondersteuning:

mw Else Ponsen-Breugem

Bereikbaar: dinsdag: 9.00 - 17.00 uur

donderdag: 9.00 - 10.00 uur

tel. 350 35 11 of 350 57 38 (urgent)

Bestuur
- Voorzitter: dhr. ir. J. Vos

tel. 356 34 17

- Vice-voorzitter: 

jhr. mr. G. Hooft Graafland

tel. 360 41 95

- Secretaris: mw A.G. Beekman-Otte

tel. 354 80 06

- Penningmeester: dhr. B. Verstege

tel. 360 26 78

- Lid: dhr. H. Groenendijk

tel. 350 61 93(h)/363 57 15(w)

- Contactpersoon Verkeer:

bertk@archipelbuurt.nl

W I J K - W I J S - W I J Z E R

Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis, tel. 350 35 11
Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag

verdere informatie zie pagina 12

Wijkbureau Karnebeek
Burg. Patijnlaan 35

2585 bg Den Haag

Centraal tel. 424 17 60

Fax 310 29 07

Klachten Stadsbeheer
tel. 353 30 00

onderhoud openbare straat , 

losse tegels, grofvuil, etc.

Zorg-op-maat-centrum 
Florence, Het Schakelpunt 
Burg. Patijnlaan 1900, 

2585 cb Den Haag, 

tel. 354 39 27

Coördinator dagverzorging,
activiteiten en vrijwilligers

mw E. Ponsen. 

Info: ma en wo van 16-17 uur

Pedicure voor 55-plussers
Mevrouw C. v. Helmond, 

alleen op vrijdag, 

tel. 0640 340 282 op werkdagen

Wisselbibliotheek 
woensdag van 10.00 -11.30 uur

Schoonheidsspecialiste
mw. Cocky de Lange-Hoek

op dinsdag en donderdag

afspraak: tel. 324 32 95 of

06 212 82 871

Florence Thuiszorg
Vanuit Het Schakelpunt

tel. 3543927

Zorgmanager, Femmy van Egmond.

Huishoudelijke hulp, verzorging

en verpleging, dieetadvies.

Meavita Thuiszorg 
Laan 20, tel. 379 59 00

Huishoudelijke hulp, verzorging

en verpleging, dieetadvies.

Consultatiebureau 0 - 4 jarigen
Witte de Withstraat 85

tel. 379 59 49

woensdag van 8.00 - 15.00 uur

Stichting Clubhuis ‘Cantaloup’
Cantaloupenburg 26A
2514 KL Den Haag

telefoon 310 61 13/346 11 32
Bankno. 179944797
info bij gargallo@wanadoo.nl

Onze clubs
• 55+ soos (twee keer per maand)

Dinsdag 14.00-16.00 uur

Liesbeth de Bles, tel: 346 11 32

• Kinderclub (5-10 jaar)
Donderdag 15.15-17.00 uur, 

Ina Schurwanz, tel: 389 74 12

• Damesclubs
Dinsdag: 19.30-22.00 uur

Woensdag: 10.00-12.00 uur

Cokkie Bonte, tel: 346 35 23

• Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark

betaalt u 25 euro per jaar. 

Geen dure vriendschap, want je

mag een keer gratis gebruik

maken van het clubhuis voor

bijvoorbeeld een kinderpartijtje

of een vergadering. 

Bovendien kan je deelnemen aan

vriendendagen. Leden, vrienden

en donateurs ontvangen

regelmatig nieuwsbrieven.

• do it yourself- club
maandag 9.30 - 12.00 uur

Irna Schurwanz, tel: 389 74 12

Burenhulp 
Mevrouw M. Simonis-van

Harten, vanaf 11.00 uur, 

tel. 350 34 94

Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, tel. 355 82 12 

Koster mw R. de Jong 

Predikanten: ds. Jacob Korf, 

tel. 328 13 07, 

ds. Casper van Dongen, 

tel. 324 99 00. 

Diaconaal opbouwwerker: 

J. Nutma tel. 324 24 41

Meeneemadressen Wijkkrant
Archipel

Klokhuis: distributiepunt
Een week/10 dagen na uitkomen

wijkkrant ook meeneemexem-

plaren bij: Vredeskapel, Schakel-

punt, Leesmuseum, Archipel-

school, Euritmieacademie.

Winkels en horeca:
Albert Heijn, Tapperij,

Zeldenrust, v. Laar. sigaretten,

Baguetterie, Shoarma, Sherlock

Holmes, kapper Sumatrastraat.

Huisartsen/fysiotherapie: 
Dr Res en Hablé, Amons, Dikker,

Fysiotherapie Sumatrastraat. 

Willemspark: Clubhuis Cantaloup,

Willemsparkschool, Dierenarts

Tops, Haagse Boekerij, Kleine Witte,

Peppermint, De Tovenaar.

CLUBHUIS
CANTALOUP

Rijden zonder rijbewijs

Op 5 november 2005, omstreeks

09.55 uur zagen agenten tijdens

hun surveillance een auto rijden op

de Javastraat. Na controle bleek

dat de auto niet verzekerd was.

Tevens bleek de 39-jarige bestuur-

der niet in het bezit van een geldig

rijbewijs.

Tot overmaat van ramp voor de

man, bleek hij ook nog een 

openstaande boete niet betaald 

te hebben. De man heeft 271 euro

betaald aan openstaande boetes.

Alcoholcontrole 
Burgemeester Patijnlaan

Op 6 november 2005 is er ’s avonds

een alcoholcontrole geweest op de

Burgemeester Patijnlaan. 

35 bestuurders werden gecontro-

leerd, 2 hebben een proces-verbaal

gekregen voor het rijden onder

invloed.

Heling fiets in de 
Timorstraat aangehouden

Op 6 november 2005 omstreeks

11.20 uur, zijn 2 verdachten van 

17 en 18 jaar aangehouden in de

Timorstraat ter zake van fietsdief-

stal en heling.

Zij reden op een fiets die als gesto-

len stond opgegeven. De fiets had

geen AXA-slot en stond gesigna-

leerd. Beide verdachten overge-

bracht naar Bureau Karnebeek. 

Zij kregen een proces-verbaal. 

De fiets is in beslag genomen.

Verdachte aangehouden 
ter zake het niet tonen van
een identiteitskaart

Op 22 oktober 2005, omstreeks

22.00 uur, is een 45-jarige man uit

Den Haag op de Frederikstraat

aangehouden.

De verdachte liep en had veel

belangstelling voor geparkeerd

staande auto’s en woningen. 

Tijdens de fouillering van de man

vonden de agenten een kniptang,

een moersleutel en een paar rub-

beren handschoenen. De man kon

zich niet legitimeren. Hij werd 

aangehouden en overgebracht naar

bureau Karnebeek.

Controle auto 
levert cocaine op

Op 20 oktober 2005, is ’s nachts

een personenauto gecontroleerd op

de Laan Copes van Cattenburgh.

De auto reed hard en slingerend

over de weg. 

Tijdens de controle vonden de

agenten in de auto een zakje 

marihuana en een zakje met groene

bolletjes verdovende middelen. Alle

drie verdachten in de leeftijd van

55, 31 en 40 jaar werden aange-

houden. 

Gordelcontrole 
op Plein 1813

Op 20 oktober 2005, tussen 

13.00 uur en 17.00 uur uur is er een

gordelcontrole geweest op het Plein

1813.

Er werden 398 bestuurders gecon-

troleerd, waarvan er 37 een proces-

verbaal hebben gekregen voor het

niet-dragen van de autogordel.

Venten zonder vergunning
en het stelen van een asbak

Op 20 oktober 2005 is een 56-

jarige vrouw uit Den Haag aange-

houden op de Frederikstraat. Zij

bleek tijdens het illegaal venten

(koekjes verkopen op straat) een

mooie asbak te hebben gestolen

van een oude vrouw. 

Zij belde bij de woning van de

vrouw aan en zag buiten voor de

woning op een bankje een asbak

staan. Zij stak de asbak in haar zak.

De oude vrouw betrapte de ver-

dachte op heterdaad. De verdachte

gaf de asbak terug en liep weg. 

- Contactpersoon Openbare ruimte:

dorien@archipelbuurt.nl

Wijkberaadsvergadering
Donderdag 19 januari 2006

Aanvang 20.00 uur

’t Klokhuis, Celebesstraat 4

Wijkkrantredactie/advertenties
Sluitingsdata kopij: 19 januari 2006

p/a Celebesstraat 4

2585 TJ  Den Haag

tel. 350 35 11

e-mail: secretariaat@archipelbuurt.nl

Redactie
Herman Blokpoel, Eva Drijver, Max v/d

Hoog, Auke v.d. Kooi, Michiel Ottolander,

Else Ponsen, Cathrien Ruoff, Ellen Struick,

illustraties Jean Cloos

Website
www.archipelbuurt.nl

Websiteredactie 
website@archipelbuurt.nl

Wijkagent Archipel
mw M. Hoogerbrugge, 

mw Y. Ipema

Wijkagent Willemspark
Jan de Graaf

Preventiemedewerker 
en KABRES

Hans Plat

Milieu- en Horecamedewerker
Jaap Bruin 

Bestuur Bewonersorganisatie
Archipel/Willemspark

De 56-jarige vrouw is aangehouden

en meegenomen naar het politie-

bureau Karnebeek

Snelheidscontrole

Op 18 oktober 2005, is er ’s mid-

dags een snelheidscontrole geweest

op de Burgemeester Patijnlaan. 

270 voertuigen werden gecontro-

leerd. 16 daarvan kregen een pro-

ces-verbaal. Hoogste gemeten snel-

heid was 60 km per uur.

Op 17 oktober 2005, tussen 15.30

uur en 16.30 uur was er eveneens

een snelheidscontrole op de Patijn-

laan: 250 voertuigen werden

gecontroleerd, 17 kregen een pro-

ces-verbaal. De hoogste gemeten

snelheid was 66 km per uur.

Openlijk geweld 
Scheveningse Bosjes

Op 18 oktober 2005, omstreeks

20.30 uur, is een 35-jarige man

gestoken in zijn zij.

Het slachtoffer wandelde in de

Scheveningse Bosjes en werd beko-

geld met 2 flessen.

De man schrok en rende de Ary van

der Spuyweg op. Daar werd hij

gestoken ter hoogte van de kinder-

speelplaats. De man had een diepe

wond. Hij is vervoerd naar het

Westeinde Ziekenhuis. 

Even later houden agenten van

Bureau Karnebeek een jongen aan

op het schoolplein van de Atjeh-

straat. Hij had een bebloede vinger

en op zijn kleding zat ook bloed.

De 18-jarige verdachte is aange-

houden.

Rijden onder invloed 
van alcohol op de 
Dr. Kuyperstraat

Op maandag 14 november 2005,

om 01.18 uur, is een 29-jarige

bestuurder uit Leiden op de Dr.

Kuyperstraat aangehouden omdat

hij als bestuurder alcohol had

gedronken. Hij kreeg een proces-

verbaal en een rijverbod van 2 uur.

Verlichtingscontrole

Op 14 november 2005 tussen

07.15 uur en 08.00 uur, is er een

verlichtingscontrole geweest voor

fietsers. Dat was op de Javastraat

en het Nassauplein.

Zes fietsers kregen een bekeuring.

Diefstal uit auto, 
dader aangehouden

Op dinsdag 15 november 2005,

omstreeks 00.05 uur reden agenten

van Bureau Karnebeek op de Java-

straat . Ter hoogte van de Schelp-

kade zagen de agenten een man 

fietsen zonder verlichting. De fiets

was niet voorzien van een slot.

De agenten zagen aan het stuur een

plastic tasje hangen waarin een

autoradio-cd-speler, twee schroe-

vendraaiers en 2 zonnebrillen

zaten.

De  41-jarige verdachte is daarop

aangehouden en meegenomen naar

het politiebureau. 

redaktie: Hans Plat
Bureau Karnebeek

voor informatie over de buurt

www.archipelbuurt.nl
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Buurt in Beweging

Oppassen geblazen!
De redactie heeft reacties ontvangen van wijkbewoners, die willen

oppassen. Wij zijn “doorgeefluik”, maar zijn niet verantwoordelijk

voor de uitvoering. U moet zelf afspraken maken over tijden, kosten

en overige voorwaarden. 

Onderstaande personen hebben zich opgegeven als oppas:

Mw M. Polak, 65 jaar, tel 070-350 61 16, 

Emilie Hoefnagels, 18 jaar, tel 070-427 61 87

Renske Verhulst, 17 jaar, tel 070-352 15 43

Vincent Verhulst, 17 jaar, tel 070-352 15 43

Nijnke Verhulst, 14 jaar, tel 070-352 15 43

Angela Dietz, 26 jaar, tel 070-350 64 06, 0654 963 890

Halte Nassauplein
Er is overleg geweest tussen de

gemeente, HTM en bewonersor-

ganisaties over een nieuwe halte-

plaats voor lijn 5 aan het 

Nassauplein. De huidige halte ligt

te dicht bij de Burg. Patijnlaan

voor een gemakkelijke en veilige

stop. Maar de meeste bewoners

van het Nassauplein, grotendeels

ambassades en kantoor-panden,

voelen weinig voor een brede abri

voor hun deur. Het ziet er nu naar

uit dat gekozen wordt voor de

open plek naast het postkantoor,

zonder dat dat ten koste gaat van

de brede stoep ter plaatse. 

De doorkijk vanuit het Monchy-

plein zal zo veel mogelijk worden

gespaard door een volledig glazen

halteplaats. 

Kantoorgebouw
Alexanderplein
Het stuk braakliggende grond op

de hoek van Burg. Marijnenlaan

(achter de Javastraat) en Alexan-

derplein (naast het politiebureau)

krijgt eindelijk zijn definitieve

bestemming. Oorspronkelijk

waren hier twee kantoortorens

gepland naar het model van de

‘toren’ aan de Burgemeester Patijn-

laan/Alexanderplein. 

In plaats hiervan is nu één – breder 

en lager – kantoorgebouw gepland,

met een garage eronder en een 

vijver ernaast, zoals nu aan de

Burg. Patijnlaan. Het gebouw is

geheel conform de bestaande 

kantoortoren in de stijl van Bofill

ontworpen en zal volgens de 

plannen worden gerealiseerd door

projectontwikkelaar De Monchy-

plein CV, een samenwerkingsver-

band van Blauwhoed BV en Hillen

& Roosen. Het gebouw is in zijn

geheel bestemd voor het Landbouw

Economisch Instituut, dat nu nog

gevestigd is aan de Burg. Patijnlaan

19. Gestreefd wordt naar een start

van de bouw in september 2006 en

oplevering in februari 2008. 

Criminaliteit in de wijk
Een week of wat terug stuurde

mevr. Eveline Blitz, bewoonster

van een appartement in gebouw

Megaron aan het Burg. Monchy-

plein, haar buren de volgende mail:

‘Afgelopen week is bij een apparte-

ment in het flatgebouw Parthe-

non/Pergamon ingebroken. 

Midden op de dag, op de vijfde 

verdieping. De bewoners waren

niet thuis, zodat de inbreker alle

gelegenheid had de deur te 

forceren. Misschien een aanleiding

voor u om nog eens na te gaan of u

uw voordeur wel optimaal afsluit

(d.w.z. met een driepuntsslot)? 

En geen onbekenden de flat binnen-

laten!’ 

Naar aanleiding van dit mailtje

ontving mevrouw Blitz een reactie

van Ali Aouragh (flatgebouw Acro-

polis) die verdere verspreiding ver-

dient:

‘Afgelopen week kregen de bewo-

ners van Acropolis een waarschu-

wing van het bedrijf Art in Rhythm

aan de Marijnenlaan dat bij het

bedrijf op klaarlichte dag is inge-

broken. Terwijl de medewerkers

boven bezig waren, hebben de die-

ven portemonnees, credit cards en

andere waardevolle eigendommen

meegenomen. 

Verder wil ik jullie waarschuwen

dat er bendes actief zijn in Den

Haag. De bendes hebben het

gemunt op de bewoners van flats en

appartementen. De criminelen

doen zich voor als iemand die zijn

pas kwijt is geraakt en vragen een

nieuwe pas op naam van hun

slachtoffers. De criminelen onder-

scheppen de post met pasjes, TAN-

nummers etc. De criminelen weten

wanneer de post van de Postbank

er aankomt en houden de brieven-

bussen in de gaten. De rekeningen

courant, spaartegoeden etc. wor-

den daarna leeggeroofd en in som-

mige gevallen wordt op naam van

de slachtoffers krediet aange-

vraagd. Het geld wordt daarna

overgemaakt naar de rekening van

een tweede groep slachtoffers,

meestal scholieren. De scholieren

laten zich ompraten om een reke-

ning op hun naam te openen. De

criminelen bedenken een smoesje

om de scholieren te overtuigen van

hun goede bedoelingen en ontfutse-

len de scholieren de pasjes. Het

overgeboekte geld wordt dan op

deze manier gepind. In mijn omge-

ving zijn twee mensen het slacht-

offer geworden van dit soort prak-

tijken. Op naam van een van de

gedupeerden is zelfs een hypotheek

aangevraagd, haar salarisstrook is

ook door de criminelen onder-

schept. De slachtoffers zijn alle-

maal cliënten van de Postbank. 

Dit is niet voor het eerst dat de

cliënten van de postbank dit over-

komt. De postbank is in het verle-

den door de rechter veroordeeld

om alle gedupeerden schadeloos te

stellen. De Postbank blijft vertrou-

welijke stukken  (pasjes, TAN-

nummers, internet inloggegevens

etc.) per post sturen. 

Wees dus alert als je iemand bij de

brievenbussen ziet. De materiele en

de emotionele schade die dit soort

criminelen aanrichten is niet te

beschrijven, toch heeft dit soort 

criminaliteit nauwelijks prioriteit

bij de politie.’

‘Verkeersmaatregelen, voorgeno-

men besluit (De Posthoorn

9/11/'05): Curaçaostraat/Banka-

straat, plaatsen van verzinkbare

palen / uitneembare hagenaars’

Met veel genoegen leest de werk-

groep verkeer dit besluit van de

gemeente. Bewoners ondervinden

veel hinder van het toegenomen

sluipverkeer tussen Balistraat en

Bankastraat. Barbara Michielsen

heeft langdurig aandacht gevraagd

bij Stadsbeheer Centrum voor de

leefbaarheid van de straat. Haar

inspanningen lijken nu toch resul-

taat te hebben.

Paaltjesplan Curaçaostraat

Vanaf  13 januari 2006 zal kunst-

historica Anne Marie Boorsma  een

cursus kunstgeschiedenis geven in

het Humanistisch Centrum over

Belgische kunst 1850-1950. De

cursus kan gevolgd worden op de

vrijdagen van 10.00 tot 11.30 

uur of van 12.30 tot 14.00 uur en

bestaat uit 12 lessen.  De schilder-

kunst staat centraal, maar ook

enkele beeldhouwers komen aan

bod. Ter sprake komt het Impres-

sionisme (o.a. Emile Claus, Theo

van Rysselberghe,  Henry van de 

Velde), het Symbolisme (o.a.

George Minne, Gustave van de

Woestijne, Leon Spilliaert), het

Expressionisme (Constant Per-

meke, Frits van den Berghe, Rik 

Wouters) en het Surrealisme (Rene

Magritte en Paul Delvaux).

Ook worden werken besproken

van grafici zoals Frans Masereel 

en Edgar Tytgat. 

De cursus kost 95 euro en vind

wekelijks plaats in het Humanis-

tisch Centrum aan de Laan Copes

van Cattenburch 72 te Den Haag. 

Aanmelden/informatie: 

Anne Marie Boorsma: 070-3822130

of abcurskunst@hotmail.com

Cursus Kunstgeschiedenis
Belgische kunst 1850-1950

kantoorgebouw Alexanderplein
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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

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

Bankastraat 83 
Den Haag
070 - 350 34 86

VERF EN BEHANG
Kunstschilderartikelen

Sigma
Vos
Flexa
Histor lakken

Van Laar

Indonesisch Restaurant

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

Internet: www.djawa.nl
Dagelijks geopend van

17.30-23.00

Tuinaanleg en onderhoud
Hoveniersbedrijf

‘DE CONIFEER’
Ook voor uw sierbestrating, kleine
sloopwerkzaamheden,
metselwerk en snoeien
en rooien van bomen. 
Met eventueel bijle-
vering 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

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

kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soorten binnen 

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

voor kenners van smaak !

Sigarenmagazijn van Laar
Hét adres voor uw:
• rookwaren & toebehoren
• tijdschriften & kranten
• staatsloterij & lotto
• wenskaarten
• snoepwaren
• strippenkaarten
• kantoorartikelen

Bankastraat 3 A
telefoon 355 27 79, fax 358 41 93

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

‘Steeds op zoek naar bijzondere lekkernijen.’

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

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

BAGUETTERIE
*Diverse salades
*Borrelhapjes

*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten

Bankastraat 97
2585 EJ  Den Haag

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

• F Y S I O T H E R A P I E
• M A N U E L E  T H E R A P I E
• A R B E I D S G E R E L A T E E R D E  K L A C H T E N
• A P S  T H E R A P I E
• C O N S U L T  E N  A D V I E S

C.G.R. Daleman • B. van Dijk • H.J.E. van Pelt • E.M. van Rossum
Sumatrastraat 205   2585 cp Den Haag 
t 070 350 39 90   f 070 322 39 65   e archipel@fysionet.nl

aangesloten bij 
KNGF en NVMT

ARCH I PEL FYSIOTH ERAPI E 
& MANUELE TH ERAPI E
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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)

Nieuwe Stichting het Klokhuis
ontvangt 1e verjaardagscadeau
Op 8 november is door Anne Marie
Drenth het schilderij aangeboden,
dat op het wijkfeest is gemaakt
m.m.v. de International Art Club. 

Een grote hi-bis-cus, zoals Wieteke

van Dort dat op onnavolgbare

wijze kan zeggen en een bloem, die

nauw verbonden is met de Archi-

pel. Pierre Bovens, de secretaris van

de Stichting nam dit grote schilderij

voor de grote zaal in ontvangst en 

’t Klokhuis kreeg nog schilderij met

een inlands tafereel erbij, dat - in

bruikleen van de schilder - opge-

hangen zal worden in de biljart-

ruimte. Nu het echtpaar König

stopt met de organisatie van afwis-

selende exposities dreigden de

muren wel erg kaal te worden. Nog

steeds kan de fakkel overgenomen

worden en daar Elisabeth en Jan

Willem König dit elf jaar hebben

gedaan, was het misschien ook wel

heel leuk om dit werk te doen…

Bij deze bijeenkomst waren vele

bekende gezichten van vrijwilligers,

die al vele jaren goed voor ’t Klok-

huis zorgen en zelfs de voormalige

consulente ouderenwerk, Netty de

Vroomen (17 jaar gewerkt in A/W

en vanaf de opening nog altijd een

trouwe bezoeker) was er bij. Een

verjaardag van ’t Klokhuis, die op

het nippertje gevierd kon worden,

maar nog vele vrijwilligers nodig

heeft om goed op de been te blijven.

E.P.B

Maak een ‘decemberfoto’ met 
je telefoon en win een boek!

Maak een mooie ‘decemberfoto’

met je mobiele telefoon, stuur hem

in naar peter@archipelbuurt.nl en

win een handig boek over het

maken van digitale foto's. Je foto

voldoet aan drie voorwaarden: hij

is gemaakt in Archipel of Willem-

park (liefst herkenbaar), er staat

een decemberonderwerp op

(sneeuw, Sint, Kerst, ijs, de kinder-

schoentjes in de etalage bij AH) en

je hebt hem gemaakt met je tele-

foon (dat controleren we). De

maker van de beste foto wint het

gloednieuwe boek 'Digitaal foto-

graferen zonder handleiding' van

buurtgenoot Peter de Ruiter. Dat

boek gaat over beter fotograferen

in het algemeen, maar ook met je

mobieltje! Inzenden kan tot 

15 januari. Leuke foto’s (en de 

winnaar) worden meteen geplaatst

op www.archipelbuurt.nl. 

Het aantal pixels is niet belangrijk. 

Fotowedstrijd op Archipelbuurt.nl 

Op de Schelpkade is de Drang-
studio omgetoverd in een chique
ontvangstruimte: fraai gedekte
tafels, boeketten (ton-sur-ton),
kroonluchters, fonkelend kristal 
en porselein. 

Het publiek wordt gastvrij ont-

haald en naar de gedekte tafels

geleid. De vier actrices bewegen

zich tussen die tafels, eromheen, er

achter. We krijgen eerst een keurig

kopje thee en een charmante intro-

ductie van de vier vrouwen: stijl-

volle Liesbeth, kunstzinnige Do,

sexy Emma, en Vicky, de jongste

vrouw in het gezelschap; deze laat-

ste staat op het punt een keuze te

maken tussen het leven van diplo-

matenvrouw in Kameroen, of zelf-

standig onderzoek aan een techni-

sche universiteit ("Eindhoven??

Wat zit dáár in hemelsnaam"). 

Wie overleeft het demasqué?

De ontmaskering gaat gepaard met

veel, niet uitsluitend verbaal

geweld, met onthullingen en een

glaasje teveel. Morgen is er weer

een nieuwe diplomatieke dag. 

Aan de hand van interviews met

mensen uit de buitenlandse dienst

hebben de actrices zelf het geestige

script geschreven. De spanning

wordt langzaam opgebouwd en

begint bij de niet gearriveerde

gebakjes, pardon: taartjes. Er wor-

den heerlijke herinneringen opge-

haald (soms zwoel gezongen!).

Maar ook codes getest. Hoe

gedraag je je als vrouw van de 3e

ambassadesecretaris in Saoudi-

Arabië. Hoe leuk is die Oranjebor-

rel op Koninginnedag in de buiten-

posten? Ook worden kledingadvie-

zen gegeven (“Borsten? Kan je die

niet wegwerken met een leuk

stofje? Borsten zijn voor thuis.”)

Actrices Toos Scheffers, Lucienne

van Amelsfort, Marike Mingele en

Monique Baas zijn volkomen aan

elkaar gewaagd en perfect op

elkaar ingespeeld. Ondanks het

leeftijdsverschil van 50 jaar!

In April brengt Theatergroep

Drang een nieuwe voorstelling over

de Griekse held Ajax - maar dan in

eigentijds jasje: ‘Ado-Ajax’.

E.S.

Luchtig, loederig, licht liederlijk
Theatergroep Drang schetst met “Ambassadeursvrouw” het leven in buitenlandse dienst

Sinte, Sinte Maarten,
ook in onze buurt nog
springlevend
Sint Maarten, onze eigen buurt-
heilige, werd weer met veel
enthousiasme herdacht door jong
en oud(er). 

Fraaie glazen lampionnen op de

zondag voor 11 november gemaakt

in Clubhuis Cantaloup werden

meegedragen of uitgeholde knol-

rapen, Halloweenexemplaren, ver-

sierde melkpakken, de creativiteit

had overuren gemaakt. Ook de

variatie in liedjes was dit jaar 

gevarieerd en internet zal hier ook

aan bijgedragen hebben. In Het

Schakelpunt ontvingen ca 18 

ouderen de jeugd en werden de vers

gebakken wafels van Betty Frijters

gedeeld. De kleintjes van het

kinderdagverblijf Eline kwamen

van de overzijde op bezoek , maar

ook grote lummels van 12 jaar met

bijna de baard in de keel.

Warme chocolademelk en om mee

te nemen een zakje snoep. Er waren

80 zakjes met wat snoep gemaakt!

Ook een appel of een peer… want

zo gaat het lied: geef een appel of

een peer, komen ’t hele jaar niet

weer. Een mandarijn was ook goed

en  de glunderende gezichten, die

genoten van ’s avonds buiten en

nog snoep toe gingen weer verder

de wijk in. Een kaarsje achter het

raam (begane grond) en ze bellen

aan. Voor de flatbewoners niet

weggelegd, maar wilt u deze Sint

Maartenviering eens meemaken:

gewoon een groepje kinderen 

volgen of bij Het Schakelpunt

komen kijken. 

E.P.B.

Aanvankelijk razend, later tanden-
knarsend en nóg later gelaten
zuchtend, reden we bijna vier jaar
om. Shell wilde verbouwen en had
daarvoor de Carel van Bylandtlaan,
openbare weg/belangrijke door-
gangsroute, uit de omloop gehaald.

Een juridische procedure leidde tot

uitstel (6 maanden), niet tot afstel.

Buren vergeef je een lawaaiige lang-

durige verbouwing als het contact

prettig is en de open-huis-borrel

gezellig. Dat hadden ze bij Shell

óók bedacht. Met een royaal

gebaar werden buurtbewoners van

het Benoordenhout en de Archipel

uitgenodigd voor een “Open huis”

op 15 oktober. Er waren duidelijke

plattegronden van alle nieuwe of

vernieuwde onderdelen die men

bekijken kon, er was een welkomst-

woord van directeur Van der

Meijden, er was muziek, er was een

informatieve film, er waren hapjes

en drankjes e.e.a. bijeengehouden

door geolied organisatiewerk en

inzet van veel en aardig personeel.

Wat is er gebeurd?
Al sinds 1890 zit Shell in Den Haag

en sinds 1916 in de Van Bylandt-

Shell nodigt gastvrij gene
maar ook deze zijde uit

laan. Gebouwen die daar de afgelo-

pen decennia gebouwd waren

moesten worden gerenoveerd.

Maar mede omdat de werkzaam-

heden van het Londense hoofdkan-

toor zich naar Den Haag hebben

verplaatst, moest er ook uitgebreid

worden met twee kantoren. 

De vijf kantoorgebouwen zijn daar-

bij geïntegreerd. Ondergronds is

bestaande parkeerruimte uitge-

breid (van 300 naar 780). 

Nieuw is het management-oplei-

dingscentrum en een eigen hotel 

‘La Résidence’, 8 etages hoog met

77 slaap-/studeerkamers. 

Aan overige voorzieningen is geen

gebrek: fitnessruimte, bank, restau-

rant, supermarktje, kapper. 

Jammer dat enige integratie van

Shell en buurt en v.v. daar geen

optie bij was.

Laten we het er maar op houden

dat uiteindelijk kunst verbindt: 

tussen Oostduinlaan en Van

Bylandtlaan loopt voortbewogen

door zonne-energie de ‘Draad-

loper’ van beeldend kunstenaar

Henk Visch. Hoog boven het 

alledaags gewoel in onverstoorbaar

evenwicht. 

E.S.

v.l.n.r. P. Bovens en A. Drenth

Gastvrouw Lucie en J.W. König
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DE STRAAT
AAN HET WOORD

DE STRAAT
AAN HET WOORD

Komend van de Scheveningse kant vormt de Bankastraat een majestueuze
entree tot de Archipel. De naamgever, het eiland Bangka ten noordoosten
van Zuid-Sumatra vormt de grens tussen de Zuid-Chinese Zee en de
Javazee, een soort entree tot Indonesië dus. Ook werd het eiland nog
beroemd omdat in 1948 Sukarno er werd geïnterneerd tijdens de tweede
politionele actie. 
De Bankastraat (zonder g dus) vond zijn letterlijke hoogtepunt in het hotel
Beau Séjour, gebouwd in 1882. Om het uitzicht richting Den Haag niet te
bederven werd voor de huizen verderop als rooilijn de achterkant van het
hotel aangehouden. Vanouds woonden er deftige mensen met een goed
inkomen. De huizen hoorden tot de duurste van Den Haag, met in 1910 een
huurwaarde van wel 1000 gulden (per jaar…). Ook in die begintijd was de
Bankastraat al een voorbeeld van het internationale karakter dat de
Archipel nog steeds heeft. In 1895 was slechts 16% van de bewoners in
Den Haag geboren, een groter deel in Nederlandsch Indië. Wel anders dan
nu: toen had driekwart van de gezinnen inwonend personeel. De bewoners
hoorden vooral tot beroepsklasse 1, waartoe onder meer hoge ambtenaren
werden gerekend, bankier, notaris, commissaris van een bedrijf, zendeling
en merkwaardigerwijs ook het beroep van magnetiseur. Die ene
logementhouder (van dat hotel dus) was een buitenbeentje….. . Nu is het
de straat die het hart van de Archipel vormt, waar het goed van eten en
drinken is en waar je zaterdags je boodschappen doet en ‘iedereen’
tegenkomt, zoals blijkt uit de verhalen op de rest van deze binnenpagina’s. 

M.O.

Albert Heijn wil van mij, houder van
een bonuskaart, weten of het
onlangs verbouwde filiaal
Sumatrastraat/hoek Banka bij de
Winkel Kampioenschappen 2005
kans maakt op de titel ‘AH-winkel
van het Jaar’. Met andere
woorden: is ‘onze Appie’ de beste
van alle AH-vestigingen van het
land? 

Twee zaterdagen terug was er om

tien over vier al geen takje basili-

cum  meer te bekennen. Nee dus.

Afgelopen donderdag ging er tij-

dens het spitsuur toch nog even een

al gesloten kassa open. Ja dus. Ik

bedoel, ik weet het niet. 

Wel een uitgesproken menig heeft

Alex Philipse, Bankabewoner sinds

1981: “Vroeger had je het gevoel

hier in een soort dorpsstraat te

wonen met al die winkeltjes voor

de dagelijkse boodschappen. De

komst van Albert Heijn heeft dat

beeld veranderd. En helemaal nu ze

er een extra grote tent van hebben

gemaakt. Je hoort mensen wel eens

zeggen dat ze het schitterend vin-

den, zo’n knots van een AH, maar

dat ze daar toch niet voor in de

Archipel zijn gaan wonen.” 

Zeven dagen per week
Annette Polderman woont boven

haar lijstenmakerij aan de brede

Banka. Ze neemt graag aan dat de

uitbreiding van Albert Heijn meer

mensen dan voorheen naar haar

straat trekt, hoewel het natuurlijk

ook best kan liggen aan de econo-

mie die behoorlijk in de lift zit. Ze

is bepaald niet verrukt van het

nieuwe filiaal. Niet als consument:

“De routing is allerbelabberdst,

kruip-door, sluip-door.” En niet als

meelevende ondernemer: “Nu gaan

ze er ook al wenskaarten verkopen,

terwijl ik hier zo al drie collega’s tel

die zich daarmee bezig houden.”

Ook wat de openstelling op zondag

betreft heeft Annette haar bedenkin-

gen. “Heel handig dat je nu zeven

dagen per week boodschappen kan

doen, maar dat móet ten koste gaan

van de speciaalzaken die de Ban-

kastraat zo aantrekkelijk maken.”

Meer samenwerking
Het is het bekende liedje: Albert

Heijn als de grote vervlakker. Het

tegenwicht moet komen van juist

de speciaalzaken. Alex Philipse:

“Het kan geen kwaad als ze wat

meer zouden samenwerken. Er

bestaan plannen in die richting,

maar die komen niet echt van de

grond. Iedereen heeft zijn eigen

belangetjes. Ik ben ervan overtuigd

dat met een krachtige winkeliers-

vereniging Albert Heijn nooit zo

zijn gang had kunnen gaan als nu

het geval is geweest.” Annette Pol-

derman: “Die lange gevel aan de

smalle Banka, dat is toch ontzet-

tend saai.”

Arthur Philipse waarschuwt dat er

meer is dat de levendigheid en

diversiteit van de Bankastraat

bedreigt: het prestige van de buurt.

De Archipel is een van de populair-

ste woonwijken van Den Haag, wie

wil er niet wonen. Vrijkomende

winkelpanden worden door make-

laars en andere dienstverleners

begerig gemonsterd: “Hier moeten

we zitten, boven op onze markt!”

Dus winkeliersvereniging in

oprichting, aan het werk!

O ja, wat die basilicum aangaat:

dat kwam toch nog helemaal goed.

De Exotenhof zit namelijk nooit

zonder. 

H.B.

PS. Toch leuk van Annette te horen
dat haringman Cor Rog (die met
dat autootje) nog leeft. En Arie-
met-de-accordeon woont nu in een
rusthuis. Hij heeft het verdiend. 

Weg met de gelijkvormigheid, 
leve de speciaalzaak!

de haringman hier nog in aktie O
U

D
N
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U

W
&

De verhuizing was op de dag van

het wijkfeest (in 1999); dat is iets

waar je als nieuwkomer helemaal

geen rekening mee houdt, en ze

hebben het geweten ook! Gelukkig

woonden ze op de hoek en konden

de zware dingen via de Atjehstraat

gehesen worden.

Verliefd op de Banka
Ze kozen voor de Archipel omdat

het een leuke wijk is met – hen aan-

sprekende – mooie huizen en stra-

ten en het prachtige Bankaplein,

waar ze op uitkijken; de sfeer van

‘dorpje in de stad’  spreekt hen erg

aan. Nu ze er eenmaal wonen

wordt dat gevoel helemaal beves-

tigd. Iedereen wil de leefbaarheid

graag behouden en is ook bereid

daar iets voor te doen. De meesten

van u kennen Koen dan ook als lid

van het Wijkfeestcomité en – op het

feest zelf – als van-alles-vervoerder

op de bakfiets. Hij vindt dat als je

‘binnenkomt’ op de dag van het

Wijkfeest dan wil je ook graag iets

‘terugdoen’.

Bankastraat
Er gaat erg veel verkeer door de

straat, maar het ergste is de hoge

snelheid waarmee gereden wordt.

In dat licht bezien vindt Koen het

een goede zaak dat bus 22 zal ver-

dwijnen. Het is verheugend dat er

toch weer nieuwe winkeliers bijko-

men; hij hoopt dat in de twee nu

leegstaande panden winkels komen

die het aanbod verruimen en een

aanwinst voor de buurt zullen zijn. 

E.D.

Buurt is veranderd
Het was een armoedige buurt,

maar een jaar of 12 geleden kwam

daar vrij plotseling verandering in:

de wijk kwam ‘in de mode’ en veel

tweeverdieners en “yuppen” kwa-

men er wonen. Het dorpse karakter

van de wijk veranderde: er is een

scheiding tussen “autochtonen” en

nieuwkomers; de twee groepen

hebben nauwelijks contact met

elkaar. Het enige moment dat dit

doorbroken wordt is het wijkfeest.

Dan praat iedereen met iedereen,

het is gezellig en het dorpse karak-

ter is eigenlijk weer helemaal terug.

Kattenzorg
Jos van Beek heeft jarenlang

gewerkt bij de KPN. Na haar pen-

sioen werd ze vrijwilliger in het

Klokhuis en wilde ze graag iets met

dieren doen, en kwam ze in aanra-

king met Kattenzorg, een stichting

met vrijwilligers die poezen verzor-

gen als hun baas met vakantie is.

Ze werd zelf vrijwilliger, lopend

door de buurt met een sleutelbos in

de hand. 

Inmiddels heeft ze heel veel klan-

ten, die dankbaar gebruik maken

van haar zorgen. Ze wordt regel-

matig opgebeld uit een ander land

of vanuit een auto: “oh, ik ben ver-

geten mijn sleutel te brengen”!

Wij hopen dat ze nog heel lang

voor de buurt de “poezenme-

vrouw” zal blijven! Wilt u gebruik

maken van haar Kattenzorg: 

bel  352.30.20 en Jos staat voor u

klaar.

E.D. 

Nieuwe BankabewonersOude Bankabewoners
Koen Bender woont met vrouw en 2 dochters van 2 en 4 nu zes jaar in de
Archipel. Ze woonden in de Molenstraat, op den duur toch wat klein en
slecht bereikbaar. Fietsend door de Bankastraat zagen ze de 1e
verdieping boven het reisbureau leeg staan, en ze wonen daar nu met
veel plezier. 

Achtendertig jaar geleden kwam het echtpaar Van Beek in de Banka-
straat wonen. Zij vonden het toen een “saaie buurt met saaie winkels”.
Heel veel van de winkels-van-toen  zijn er nu niet meer. Zo had je bijv. 
– waar nu de apotheek is – de Firma Labda (tv’s e.d.). (de heer Labda
pleegde zelfmoord, dat weten ze nu nog!). 

Onze dorpsstraat is voor tevredenen of legen?

nu, wij zijn met haar tevreden en zelfs blij!

Maar leeg zijn wij niet met dichtbij een slijterij,

en dat met Exotenhof ertegen.

Zij staat volop cafés en restauranten

na te zijn begonnen met een fraai fontein.

Winkels, kappers heeft ze, een Albert Heijn,

en bloemen staan te koop aan beide kanten.

Alles is veel voor wie niet veel verwacht:

onze dorpsstraat houdt haar wonderen niet verborgen

maar toont ze dagelijks in hun hoge staat.

Dit heb ik, buitenlander, overdacht,

in volle zon, ook op een miezerige morgen,

domweg gelukkig in de Bankastraat.

James Brockway, 1999
(met dank en excuses aan J.C.Bloem)

De Bankastraat 

international ’t Klokhuis Cantaloup restaurants
Vredeskapel Schakelpunt winkelwijzer

activiteiten-cultuuragenda buurtbewoners en meer… 

We zijn en worden verwend, in de
Archipel, met zo’n keur aan horeca-
gelegenheden! Cafés en eetgelegen-
heden, dichtbij elkaar aan de Banka-
straat en aangrenzende straten. En
hoewel iedere zaak haar eigen karak-
teristieke sfeer heeft, doen ze qua
gastvrijheid niet voor elkaar onder! 

Banka Café
Allereerst het (eet)café dat zijn naam

aan de straat te danken heeft en dat

met zijn Franse terras de straat 

misschien wel de meeste allure geeft.

Bijzonder is de indeling in het eigen-

lijke café, de serre (sinds 2002) en

het terras, ‘voor elck wat wils’ dus!

En je kunt er altijd terecht voor een

lekkere en betaalbare hap. Gezellige

jongens zijn het die het Banka Café

runnen, Patrick en Peter, en een paar

leuke meiden voor het terras. De

twee hebben het café acht jaar gele-

den gepacht van eigenaar Cock

Letch, die met zijn fraaie moustache

nog steeds een bekende verschijning

is. Ik schuif maar even bij aan de bar

waar een paar stamgasten mij meer

over ‘vroeger’ kunnen vertellen. Dat

het brede stuk van de Bankastraat

oorspronkelijk een middenberm had

waar de tram door liep. Toen deze

in de ’60-er jaren verdween, kon de

stoep worden verbreed en een terras

aangelegd. Het café, dat waarschijn-

lijk al zo oud is als de Bankastraat

zelf (eind 19e eeuw), was ooit ver-

bonden met een logement - waar nu

de antiekwinkel zit. De mannen-WC

bevindt zich nog in dat pand, onder

de trap die vanaf de straat zichtbaar

is! Aan de kant van de Sumatra-

straat is nog de deur naar buiten te

zien waar ooit de losse verkoop van

maatjes jenever plaats vond. Een

andere vaste gast vat het samen als:

een laagdrempelig buurtcafé met een

randje internationaal, altijd vriende-

lijk, voor alle beroepsgroepen en

leeftijden, ook gasten uit de verdere

omgeving en alleenstaande dames! 

Limoncello
Een heel contrast met de snackbar

Overwater, die hier voorheen

gevestigd was. Je ziet en voelt aan

Rosa, die pas dit voorjaar haar

zaak geopend heeft, dat hier een

vrouw met smaak het voor het zeg-

Voor een hapje en 
een drankje…

gen heeft. “Het is mijn kind” zegt

de van origine Colombiaanse van

Italiaanse afkomst, als ik haar com-

plimenteer met het fraaie en open

interieur. Helemaal in stijl gemaakt

met hulp van haar man die in het

vastgoed zit. Even fris als de inrich-

ting zijn de overwegend mediter-

rane gerechten, die altijd vers en

gezond zijn, met de nadruk op lun-

ches. Er wordt geen alcohol

geschonken maar de limoncello

(citroenlikeur) die ik mag proeven,

maakt alles goed! Rosa houdt van

‘klein’, maar als het aan de bezoe-

kers, binnen én buiten, ligt, zal ze

dat niet lang meer volhouden.

Grillroom Ophir
De naam Ophir – het Egyptische

Goudeiland – is een hommage aan

de vader van Coby, die zó van het

land hield maar er nooit is geweest!

Samen met haar Egyptische man

Fad runt zij de grillroom al weer

vijftien jaar, met een rijke keus aan

exotische en biologisch verant-

woorde gerechten, en zeer betaal-

baar! ‘Hoge kwaliteit voor een lage

prijs’ is haar lijfspreuk, iedereen is

welkom! Coby is een rechtgeaarde

Haagse, geboren aan de Zeestraat,

met een sterk sociaal gevoel. Ze wil

niet teveel namen noemen, maar

maakt er geen geheim van dat ze al

heel wat in problemen geraakte

buurtgenoten, waaronder psychia-

trische patiënten, heeft geholpen

met voedsel en onderdak. Díe kant

van haar activiteiten is niet bij

iedereen in de buurt bekend en dat

steekt haar wel eens. Maar veel

wordt goed gemaakt door haar

vaste gasten, die vol lof zijn over

haar en haar producten!

vervolg artikel op pagina 9 >>

Niet helemaal, maar Archipellers
zullen het kantoorgebouw-op-poten
in de Bankastraat waarschijnlijk
nauwelijks meer herkennen, als het
verbouwd is.

Dennis Hofman (van Architecten-

combinatie BRW) maakte – met

gebruikmaking van het ‘basisge-

bouw’- een ontwerp voor een

eigentijds appartementengebouw

met 8 appartementen en 1 pent-

house, waar wijkbewoners zich

helemaal thuis zullen voelen. Door

de ouderwetse kantoormaat is

plaats voor grote, 3m-hoge kamers

zoals ze dat gewend zijn, een bal-

kon met loggia, een extra badka-

mer voor logees; bovendien kan

men in de eigen buurt blijven

wonen!

Gelukkig is ook een plan gemaakt

voor de ‘lelijke poten’: aan de 

Bankastraat-kant komt een op-

lopend grastalud waarin de

bestaande bomen een plaats 

hebben; in de Delistraat worden

wat hogere muurtjes opgetrokken

om het ‘blik’ aan het oog te ont-

trekken. Op die manier wordt het

groen van de tuinen aan weerszij-

den als het ware doorgetrokken.

Het zal de Archipel een waar

genoegen zijn!

Wanneer is het klaar?
Over ongeveer een jaar zal het

klaar en bewoonbaar zijn. Er is al

veel belangstelling voor: het 

penthouse is verkocht en op dit

moment zijn er nog 3 flats beschik-

baar.

Meer info: Statenlaan 128 tussen

9.00 en 17.30 uur, tel. 350 14 00.

E.D.

Total makeover?

In de jaren twintig woonde 

aan de hoge Banka een deftige

meneer die op gezette tijden 

een goede vriend ontving, Prins

Hendrik, de grootvader van

onze huidige koningin. 

In alle beslotenheid beleefde de

prins-gemaal daar zijn herders-

uurtjes. De Bankastraat schijnt

ook op andere terreinen het

decor voor menige escapade 

van onze koninklijke stapper te

zijn geweest. Het verhaal gaat

dat in de zijgevel van Café

Banka nog de vage counturen

zijn te zien van een deur die

Hendrik in staat stelde ongezien

weg te glippen als hij bij een 

van zijn drankgelagen ontdekt

dreigde te worden.   

Koninklijke
losbol

foto’s gevels Bankastraat J. Drijver
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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

makelaardij bv
- aan- en verkoop
- taxaties en advies
- vastgoed management
- hypotheken

Laan Copes van Cattenburch 127
2535 EZ  Den Haag

Tel. (070) 360 09 13
fax (070) 360 29 67
E-mail: Info@vanderhorst-makelaardij.nl
Internet:  www.vanderhorst-makelaardij.nl

NVM-WONEN
NVM-VGM
NVM-BOG

Badhuisweg 234
2597 JS Den Haag

t 070 350 70 50
f 070 354 19 43

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

Verkoop

Koop

Taxaties

Huur

Verhuur

Vastgoedmanagement

Living

… for the personal touch

Stijn Advocaat
(Verkoop/Koop)

Thea Hugas
(Verhuur/Huur)

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

ca. 10 advocaten. 
Het kantoor richt zich 
(d.m.v. advisering en

procedurebehandeling) op het
zgn. civiele recht, waaronder

arbeidsrecht, handels-/
ondernemingsrecht, familierecht

(met inbegrip van
echtscheidingsbemiddeling), o.g.

-zaken (koop, huur, etc.)
erfrecht, overeenkomstenrecht,

intellectuele eigendom,
geldvorderingen/incasso’s,

verzekeringsrecht, bouwrecht,
schadevergoedingsrecht e.d.

Burg. van Karnebeeklaan 19
2585 BA Den Haag

Postadres:
Postbus 85850
2508 CN Den Haag

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

ervaring met 7500 behandelingen

figuurcorrectie
• Volgens de ENDERMOLOGIE

methode
• Anti-cellulite behandeling
• Verbetering littekens en striae
• Natuurlijk alternatief voor 

liposculpture

Haarreductie
• Permanente reductie
• Met de ELOS flitstechniek
• Minst pijnlijke behandeling
• Behandelde haren komen 

niet terug
• Van toepassing op ieder

lichaamsdeel
• Voor iedere huidskleur en 

alle haarkleuren

CelluCare Den Haag
Adelheidstraat 59B
(zijstraat Theresiastraat)
Den Haag

Telefoon: 070 – 328 15 33

www.cellucare.nl

R é s i d e n c e  M a k e l a a r d i j
De kuns t  i n  he t  
v inden  van  uw hu i s .
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Bezorgers in beeld
A F L E V E R I N G 7

Quirine de Ranitz bezorgt al sinds 1988 de wijkkrant bij bewoners van 

Billiton- en Borneostraat. Ze heeft een staat van dienst als vrijwilliger in 

de wijk. Ze was onder andere actief in de vroegere centrumcommissie van

het Klokhuis. Ze herinnert zich nog ooit een gidsje verspreid te hebben

samen met de wijkkrant waarin alle cursussen in het Klokhuis vermeld

stonden. Alhoewel het Schakelpunt een makkie is voor de ervaren bezor-

ger, moet je wel goed je hoofd erbij houden. Let je één tel niet op, dan

weet je niet meer of je een bus nu al gehad hebt of niet. Ze ontwikkelde

haar eigen techniek. Ze zet alle kleppen omhoog en benadert een blok met

16 bussen ook precies met 16 kranten. Krant erin, klep dicht, klaar.

Wim Abels noemt zichzelf een import Hagenees. Na hier gewerkt en ge-

woond te hebben van ’85-’92 besloot hij na zijn pensioen terug te keren

naar deze prettige plek in Nederland. Naast het volgen van een cursus

over de geschiedenis van Den Haag oriënteerde hij zich op de buurt door

naar een wijkvergadering te gaan. Daar strikte Else Ponsen hem voor het

bezorgen van kranten in de nieuwe flats en woonhuizen aan het Burge-

meester De Monchyplein. Toen zijn dochter eens met de bezorging hielp

kwam ze met een stapeltje kranten terug. Dat kon natuurlijk niet, “want”

zegt Wim “ook woonhuizen met een Nee-Nee-sticker krijgen gewoon de

krant. Het is voor elke wijkbewoner domweg verplichte lectuur!”

Laatste aflevering
Met deze twee interviews komt een eind aan de rubriek “Bezorgers in

Beeld”. Alle bezorgers zijn gebeld en vele zijn geportretteerd. Een aantal

wenste anoniem te blijven. Bij deze wil de redactie namens alle lezers van 

de krant alle bezorgers nog eens hartelijk bedanken voor de inspanning 

om 5x per jaar de krant te bezorgen. De rubriek heeft laten zien dat de

bezorgers allemaal betrokken wijkbewoners zijn van heel verschillend

pluimage. En dat is eigenlijk precies wat de wijk wat mij betreft zo leuk

maakt. Dank voor ieders medewerking. 

Wie ook 5x per jaar een uurtje kranten wil bezorgen kan contact opne-

men met Else Ponsen, secretariaat@archipelbuurt.nl, tel. 350 57 38.  

C.R.

Schoonheidssalon

Le Tournesol
Natuurlijke huidverzorging 
voor hem en haar

Behandeling op afspraak
Bel Manon: 06 453 26 80

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

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

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

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

uitsmijters, soepen, etc.

Geopend van maandag t/m vrijdag 
van 6.00-18.00 uur.

tel.070-350 47 25 
fax 070-350 47 25 (catering)

kapsalon 

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

Borneostraat 136
telefoon (070) 350 59 80

Statenplein 1

(hoek Eisenhowerlaan)

2582 ew ‘s Gravenhage

t 070 358 80 00

f 070 358 87 07

e notaris@matzinger.knb.nl

n o t a r i s s e n

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)

Algemene Nederlandse Beroepsorganisatie
voor Voetverzorger/Pedicure

Burg. De Monchyplein 89
2585 DE ’s-Gravenhage

Tel. (070) 396 37 55

VOETVERZORGINGSPRAKTIJK
Inez Schwencke-Suijck

Zeldenrust
Het andere café in de straat is

tegenwoordig vooral praat-, 

lees- en eetgelegenheid. De Frans-

Italiaanse keuken is van een boven-

gemiddeld niveau. Sinds een jaar of

zes is het café in handen van Hans

van der Meer, die de zaak samen

met zijn vrouw Elles runt. De oor-

sprong van de naam Zeldenrust is

niet zeker, in de jaren ’50 was het

nog café Archipel. Daarvóór was er

een bakkerij in het pand gevestigd;

de resten van de oven zijn nog in de

keuken te vinden. Opvallend is de

goed voorziene leestafel aan het

raam, waar de meeste stamgasten

zitten. Geleidelijk aan wordt het

interieur door Hans zelf opgeknapt,

waarbij de oude huiskamersfeer zo

veel mogelijk intact wordt gelaten.

Het meubilair is zeer wisselend,

evenals de verlichting en wand-

versieringen – “dat moet zo blijven”,

vindt Hans. Het tuinterras aan de

achterkant is helemaal vernieuwd,

een echte aanwinst! Het publiek

van Zeldenrust is evenals van

Banka zeer gevarieerd, een beetje

‘zien en gezien worden’. Ik tref

twee gasten, negentigers en nog

zelfstandig wonend in het Schakel-

punt, die hier dagelijks naar toeko-

men voor een praatje en een kopje

koffie: “De consumpties zijn prima

en de bediening heel plezierig”!

Baguetterie
De grootste uitsmijter van Den

Haag c.q. de Archipel, meldt de

etalage. Alweer ruim tien jaar

wordt hier de kleine en grote trek

tussen de middag gestild met o.a.

heerlijke broodjes. De eerste ander-

half jaar, onder de vorige eigenaar,

liep het nog niet zo. Toen stond de

zaak ook nog bekend onder de

naam Baquetterie. In de franse

volksmond wordt baque wel

gebruikt voor pispot. Snel over op

de juiste spelling dus en de baguet-

tes zijn inderdaad heerlijk.

Toko Banka
In ons horecapalet vormt de Toko

een beetje een buitenbeentje. Al

weer bijna vier jaar runt Alain zijn

zaak. Eigenlijk is het een winkel

voor de afhaal van - Indonesische –

gerechten, maar voor de gelegen-

heid mag ik mijn daghap in de zaak

zelf nuttigen: heerlijke mie met ei,

groenten en vlees – "niet te pedis!"

waarschuwt Alain. Hij is een echte

ondernemer, een ‘Haagse Indo’

noemt hij zichzelf. Er wordt ook

gecaterd aan huis. Binnenkort

opent hij een website; er komen

hutspotjes en Surinaamse roti, alles

door familieleden bereid. Er zijn

gekoelde frisdranken, bier en wijn,

maar niet voor consumptie in de

zaak. Veel van zijn klanten zijn

oud-Indiëgangers; ze komen zelfs

uit het Benoordenhout.

A.K.

DE STRAAT
AAN HET WOORD

>> vervolg van artikel op pagina 7

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie

Heeft u last van 
• acne • overbeharing 
• couperose • pigmentvlekken 
• littekens • andere huidproblemen

Maak dan eens een afspraak voor een
intakegesprek. 

Ik adviseer u graag!

S. Roeloffs 
lid Nederlandse Vereniging Huidtherapeuten

telefoon 06 19 78 63 50
mail info@cosmederm.net

*de winkelwijzer

*kunst- en cultuuroverzicht

*activiteitenagenda

*de internationale site voor
engelstalige informatie

en nog veel meer!…

www.archipelbuurt.nl
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1949 2002

Archipel
ZONWERINGEN & ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB  Den Haag

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

Fax: 070-362 29 66 

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS 

Markiezen
Zonneschermen
Rolluiken
Horren

Horizontale
Verticale jaloezieën
Screens
Parasols

� �
�
�
�

�
�
�

Bankastraat 103 A

2585 EJ  DenHaag

tfn+tfx 070 35 44 812

Inkoop/verkoop van
• Curiositeiten en brocante
• Boeken

Geopend: 

iedere zaterdagmiddag van

12.00–17.30 uur of na afspraak:

telefoon (070) 350 52 11 

of (070) 352 07 79 (na 18.00 uur)

malakkastraat 90
2585 sr Den Haag

C O S M E T I C A  -  A C C E S S O I R E S  -  P A R F U M S

G U E R L A I N

H E R M E S

C A R O N

B A L M A I N

C H A N E L

P A T O U

B A L E N C I A G A

B V L G A R I

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

U N G A R O

S T  D U P O N T

S .  F E R R A G A M O

G R E Y  F L A N N E L

B U R B E R R Y

M A U B O U S S I N

O .  D E  L A  R E N T A

S C H E R R E R

M O D E - A C C E S S O I R E S :

B U R B E R R Y

P A S H M I N A ’ S

F R E D E R I K S T R A A T  9 6 3   2 5 1 4  L J  D E N  H A A G   T E L . :  0 7 0  3 4 6  1 4  8 7   F A X :  0 7 0  3 4 6  3 4  8 7

C E L E S T E

N I E U W :

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

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

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

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

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

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

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

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

DE POUS & VISSER

BELASTING
JURIDISCH  

ADVISEURS

Telefoon (070) 352 36 42

Fax (070) 322 74 69

Borneostraat 247

2585 SC  ‘s Gravenhage

LA ROPA
damesmode & accessoires

• Bandolera
• Turnover
• Expresso
• More & More
• Cottonade
• Blanc Nature
• Zilver met halfedelstenen
• Tassen & Ceintuurs

Patricia Rook  
Frederikstraat 22
telefoon: 070 365 63 33

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 P A 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

Persoonlijk vermogensbeheer op loopafstand

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

Javastraat 24, 2585 AN ’s-Gravenhage

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

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

adverteren in wijkkrant  secretariaat@archipelbuurt.nl
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Vredeskapel
De Vredeskapel is een protestantse

wijkgemeente, die voor iedereen

open staat. Elke zondag om 10.30

uur is er een kerkdienst 

(tevens crèche en kinderdienst).

De Vredeskapel houdt zich vanuit

haar christelijke inspiratie bezig

met een leefbare wereld.

Informatie over de

R.K. parochie van 

Sint Jacobus de 

Meerdere Parkstraat 

Den Haag

Rond Sint Jacob

Vergeet niet op onze website te kijken voor:
• de winkelwijzer

• portret van een 

buurtbewoner/ster

• kunst- en cultuuroverzicht

• activiteitenagenda

• de internationale site voor 

engelstalige informatie

• en nog veel meer!

www.archipelbuurt.nl

Als hondenliefhebber wandel ik

vaak door de Archipel met mijn

cairn terrier, Lizzie.  Mijn meest

favorite plekje in de Archipel, is 

de Kapellaan* waar ik vaak te 

vinden ben, wandelend tussen de

grote bomen die bijna elkaar aan-

raken boven mijn hoofd: de wisse-

lende kleuren van het bladerdek

zijn ieder seizoen van het jaar voor-

treffelijk.

In beide richtingen is de uitzicht

prachtig: vanuit Kerkhoflaan, waar

ik binnen stap tussen de grote,

imposant hekken met de familie

wapens, richting de trappen hele-

maal aan het eind van de laan. 

Of in de andere richting waar de

mooie sculptuur ‘Phoenix’ van

Dick Loef de ingang tot de RK

Begraafplaats kenmerkt. De laan

laat mij denken aan een oprit tot

een oud Engelse huis, of tot een

grote chateau in Frankrijk.  Als ik

langs de bomen wandel geniet ik

van de vrede en kalmte en droom

van andere plaatsen, maar op

dezelfde moment geniet ik ook van

het “hier en nu”. In de herfst schuifel

ik door de veel kleurige bladeren en

denk ik  terug met genoegen naar

het eenvoudig leven van mijn 

kindertijd. Maar het is het altijd-

wisselende karakter en de kleuren

Mijn favoriete plek ✒
Bij deze rubriek  gaat de pen van hand tot hand in Archipel/Willemspark, waarbij iedere wijkbewoner aangeeft
wat hem/haar in het bijzonder raakt in de buurt. Pem Sluyter gaf de pen door aan Rosie Dymond, kosteres van
de Engelse kerk. Maar zij gaf die i.v.m. drukte direct weer door aan Jane Ballantyne.

van de laan dat mij aantrekt, met

elke seizoen een feest voor het oog

door de mooiheid en kleuren.

Jane Ballantyne

*red.: we moesten het opzoeken, 
maar hij bestaat!

Jane Ballantyne’s favoriete plekje Kapellaan

De parochie van de H. Jacobus de

Meerdere aan de Parkstraat vormt

samen met het Willibrordushuis in

de Oude Molstraat en met mede-

werking van de Broeders van St.

Jan een spiritueel centrum in het

hart van Den Haag. 

De kerk staat aan de rand van onze

wijk en  Archipel-Willemspark

behoort tot deze parochie! 

Elke zondag zijn er drie Eucharistie-

vieringen om 9.00, 10.15 (Latijnse

Hoogmis) en om 12.00 uur (gezins-

viering). Voor overige vieringen en

activiteiten in de week zie info-adres.

Kerstmis 2005
Op 24 december om 24.00 uur is er

in de Jacobuskerk een plechtige

nachtmis. Vanaf 11.30 uur worden

er samen met het koor kerstliederen

gezongen door alle aanwezigen. 

Het parochieel zangkoor Cantemus

Domino zal, versterkt door een

projectkoor de Missa in G van

Antonio Caldara ten gehore brengen.

Het koor zal worden begeleid door

orgel en een ensemble van strijkers.

Het geheel staat onder leiding van

dirigent Jos Laus. Dezelfde H. Mis

zal op eerste Kerstdag om 10.15 uur

tijdens de Hoogmis van Kerstmis

worden gezongen. Op eerste kerst-

dag om 14.00 uur ’s middags zal er

in de kerk een speciale kerstviering

zijn voor jonge kinderen “Rond de

stal”.

Activiteiten voor ouderen 
door de St.Jacobsstaf
Op zondag 11 december is er een

feestelijke kerstbijeenkomst voor

ouderen in de wijk.

Het programma is als volgt: om

10.00 uur wordt u thuis met de auto

opgehaald en kunt u de meerstem-

mig gezongen Hoogmis bijwonen

(Choralmesse van Bruckner). Na

afloop van de mis is er koffie en een

lunch in de parochiezaal. Pastoor

Hofstede zal u hier graag ontvangen.   

Informatie en opgave: 

P. Heemskerk tel. 350 63 95 en

Lore Olgers tel: 324 41 18

Ook voor begeleiding en vervoer

bij kerkbezoek. 

Kerstkaartenverkoop 
en Kroniek
De Jacobuskerk heeft unieke kerst-

kaarten te koop, bestaande uit

afbeeldingen van een muurschilde-

ring in de kerk en van het schilderij

van Abraham Bloemaert 

(1564 –1651) “de aanbidding der

herders” – zie afbeelding –. Met uw

aankoop steunt u tevens de omvang-

rijke restauratie van de kerk. Ook

maken wij u attent op het bestaan

van een uniek document “De Kro-

niek van de Jacobuskerk”, waarin

niet alleen het kerkgebouw, de res-

tauratie en het kerkinterieur wor-

den beschreven maar ook de

geschiedenis van deze oudste

parochie van Den Haag (daterend

uit de 12e eeuw) en niet te vergeten

haar huidige betekenis aan het

begin van dit nieuwe millennium.

Voor informatie 

kerstkaarten en kroniek:

Pastorie H. Jacobus de Meerdere, 

Pastoor H.J.M. Hofstede 

tel. 360 55 92, fax 360 88 43 

e-mail  h.jacobus@wolmail.nl 

website www.stjacobus.nl en

www.restauratie.stjacobus.nl

Cantemus Domino
Houdt u ook zo van zingen? Kunt u

ook zo genieten van liturgische en

traditionele kerkmuziek? Bij ons

krijgen het Latijn en het Gregori-

aans, net als werken van Franse en

Engelse componisten nog de volle-

dige aandacht. Kom eens luisteren,

laat u inspireren door de klank van

koorzang en beleef de spiritualiteit

van het zingen in een kerkkoor. 

Het muzikaal ondersteunen van de

liturgie geeft voldoening aan uzelf

en aan de kerkgangers, die uit de

hele regio naar de St. Jacobuskerk

komen om de Latijnse vieringen bij

te wonen. Ook belangstellenden

voor korte projecten zijn van harte

welkom. 

Voor informatie: 

Mariette Huisman – Muller  

tel. (070) 346 44 77

Vredeskapel op vrijdag open
Sinds mei van dit jaar is de Vredes-

kapel elke vrijdagmiddag van

12.30 uur – 13.30 uur geopend. 

U kunt er een kaarsje branden,

mediteren of gewoon een kijkje

nemen in de kerk. Ook een kop

thee staat klaar. Als u behoefte hebt

aan een (vertrouwelijk) gesprek:

predikant of diaconaal opbouw-

werker is aanwezig.

Jubileum-terugblik
Een grote verrassing voor velen was

het bezoek van onze Majesteit de

Koningin aan de Vredeskapel op

zondag 13 november. De Vredes-

kapel voelde zich zeer vereerd met

haar belangstelling. ‘Hoog bezoek’

geeft allure, aan de andere kant zijn

we allemaal Gods schepselen en die

band werd ook gevoeld.

Ook de verbondenheid door de

geslachten heen werd mooi 

verwoord door Bob Feenstra

(auteur van het jubileumboek over

de Archipel-Willemspark en de

Vredeskapel) in zijn toespraak toen

hij het eerste exemplaar overhan-

digde aan Hare Majesteit. 

Agenda
24 december:
Kerstnachtdienst om 10.30 uur,

iedereen welkom!

25 december:
feestelijke Kerstdienst m.m.v. de

Ghanese gemeente 10.30 uur.

1 januari:
nieuwjaarsdienst om 11.00 uur.

7 januari: 
nieuwjaarsfeest voor de buurt,

vanaf 20.00 uur in de Vredeskapel

m.m.v. Archicapella.

Loterij t.b.v. de stichting Vrienden

Voor Het Leven die gezinnen en

een school steunt in Polen.

8 januari (zondag): 

doopherinneringsdienst om stil te

staan bij de (eigen) doop.

Voor kinderen en ouders
28 december: spelletjesmiddag
voor alle basisschoolkinderen in de

wijken Archipel en Benoordenhout.

Van 14.00 – 17.00 uur.

Plaats: Duinzichtkerk, 

v. Hogenhoucklaan 89.

’Spelen in de kerk’ voor kinderen in

buurt en kerk. Op speelse wijze

bezig zijn met de grote verhalen en

thema’s van de Bijbel. 

Data: 12, 19 en 26 januari, van

15.30 – 16.30 uur in de Vredes-

kapel. Thema:  ‘Stormen op zee’. 

Afsluitende dienst op: 5 februari.

Voor ouderen
17 december (zaterdag): vanaf

14.30 uur de vertrouwde Kerstmid-

dag voor de ouderen in onze buurt.

Speciale gast: ‘Trio Musica’ (met

Jacques Tomey-piano, Hans van

Riet-bas en Eddy de Wind-gitaar).

wijkochtend 2 x per maand op

dinsdagochtend van 10-11.30 uur.

Data:  24 januari: mevr. Tetteroo

met dia-presentatie over Barcelona,

7 februari: ds. Jacob Korf: legenden

over Christus(met video), 21 febru-

ari: ds. Jacob Korf over de lijkwade

van Christus (met video).

Maaltijden
Maaltijd Vredeskapel:
maandag 2 januari en 6 februari,

vanaf 18.30 uur. Opgave bij 

Hans ter Schegget, tel: 3255304

Etalage boekwinkel J. de Bruijn 
voor Vredeskapel aangepast.

Op 27 oktober hadden we de eerste

waardevolle bijeenkomst met gast-

sprekers vanuit verschillende reli-

gies. Er volgen tot mei 2006 nog 3

bijeenkomsten. Noteert u ze alvast?

De donderdagen 19 januari, 
9 maart en 11 mei. 
De e.v. bijeenkomst zal dus zijn op:

donderdag 19 januari met als

thema: ‘Hoe gaan we om met
agressie in onszelf en agressie bij de
ander?’ Wederom met een aantal

gastsprekers. 

Tijd: 13.30 uur (duur 2 uur)

Vredeskapel, via Malakkastraat 1.

Komt u meepraten/luisteren?
De bijeenkomsten worden steeds

op een andere locatie in de wijk

gehouden. Ze zijn een initiatief  van

mensen uit de wijk, in samenwer-

king met het Schakelpunt, de Vre-

deskapel, Stek voor Stad & Kerk en

ieder die zich nog aansluit (welkom!)

Voor info: Idelette Nutma 

telefoon 06-51107070

’Levensbeschouwing en maatschappij’
4 thema-bijeenkomsten voor wijkbewoners e.a. belangstellenden

in English: www.archipelbuurt.nl

De geboorte van Christus, Atelier Cuypers-Stolzenber.
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Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis

Celebesstraat 4
2585 TJ Den Haag
Telefoon (070) 350 35 11
Fax (070) 358 71 90

Openingstijden ’t Klokhuis

maandag t/m donderdag 

9.00 – 16.00 uur, 

vrijdag 9.00 – 13.00 uur.

U kunt voor informatie, 

reserveringen en toegangs-

kaarten van activiteiten bij 

onze infobalie terecht, dagelijks

van 9.00 uur tot 13.00 uur. 

Dan staat onze receptioniste 

voor u klaar. 

Centrum leider
Peter Jautze

Stichting Ouderenwerk A/W/Z
– Secr. mw G. Arkes

van Speijkstraat 37A, 

2518 ev Den Haag, 

tel. 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, tel. 310 63 09

– mw. v. Alkemade, tel. 345 02 09

Trombosedienst 
zr. Haringsma, spreekuur 

dinsdag van 10.45-11.00 uur

Al eerder schreef ik een stukje in

deze krant over de nieuwe voor-

ziening oppascentrale mantelzorg.

Mensen die zorgen voor een oudere

of chronisch zieke medemens kun-

nen hier een beroep op doen. Een

dagdeel per week kan een vrijwilliger

de zorgbehoevende gezelschap

houden, zodat de mantelzorger de

tijd krijgt en heeft om iets voor

zichzelf te doen. Op dit moment

zijn 2 enthousiaste en goede vrijwil-

ligers actief in dit project. Zij kun-

nen nog best wat versterking

gebruiken, zodat er meer mensen

gebruik kunnen maken van deze

voorziening. 

Wilt u een beroep doen op de

oppascentrale? Of wilt u zich 

aanmelden als vrijwilliger? Patricia

Haverkort, consulente ouderen-

werk van de Stichting Welzijns

Organisatie Centrum helpt u verder.

Zij is bereikbaar in ’t Klokhuis op

de maandagochtend, (070) 3503511

en op de maandagmiddag en de

gehele woensdag en vrijdag in de

Heldenhoek onder telefoonnummer

(070) 346 97 19. 

P.H.

Oppascentrale Mantelzorg centrum

Wat zoeken we?

• vrijwilligers voor ’t Klokhuis
’t Klokhuis blijft open, per 1 janu-

ari 2006 neemt de Stichting Het

Klokhuis het beheer over.

Wie wil helpen als gastvrouw/gast-

heer, bij activiteiten, bij het onder-

houd, als bestuurslid?  

U bepaalt zelf hoeveel tijd u

beschikbaar heeft en wanneer (bijv.

overdag of ’s avonds)

• vrijwilligers voor de 
Bewonersorganisatie

Een betrekkelijk kleine groep wijk-

bewoners zet zich in voor de belan-

gen van onze wijk.

Wie wil meehelpen als bestuurslid

of als lid van een werkgroep (bijv.

verkeer, ruimtelijke ordening, de

website)?  Aan u de keuze wat

betreft tijdsbesteding en onder-

werp.

• jongeren en ouderen, werkenden

en gepensioneerden, vrouwen en

mannen, sport – en muziekliefheb-

bers, computeraars en kunstenaars:

iedereen is van harte welkom!

Van vrijwilligers heb je nooit genoeg!
Wat kunnen we bieden?

• sociale contacten met andere 

wijkbewoners en het beter leren 

kennen van de buurt

• een gratis aansprakelijkheids- en 

ongevallenverzekering voor alle 

vrijwilligers

• een gratis vrijwilligerspas met 

veel korting op film, theater enz. 

• reiskostenvergoeding

• diverse jaarlijkse attenties en 

bijeenkomsten

• in overleg is een onkostenvergoe-

ding mogelijk.

Stichting Het Klokhuis
p/a de heer P.G. Bovens

Mallemolen 55/28

2585 XH Den Haag

telefoon: 360 77 05

e-mail: halin@hetnet.nl

Secretariaat Bewonersorganisatie
Archipel/Willemspark
p/a Celebesstraat 4

2585 TJ Den Haag

telefoon op dinsdag: 350 35 11 

e-mail: secretariaat@archipelbuurt.nl

Wij kijken verlangend uit naar uw reactie!

Al weer een aantal jaren is Patricia
Haverkort de consulente
ouderenwerk in de wijken Archipel
en Willemspark. 

Vroeger was haar vaste kantoor-

adres het Klokhuis aan de Celebes-

straat 4. Op dit moment voert zij

haar werkzaamheden uit vanuit de

locatie Heldenhoek, Elandstraat

88. Voor veel mensen best een aar-

dig eindje weg. Maar niet getreurd,

wijkbewoners die haar willen spre-

ken kunnen op maandagochtenden

terecht in het Klokhuis. Telefoon-

nummer (070) 350 35 11. Graag

wel van te voren een afspraak

maken.

Op andere momenten en dagen is

zij bereikbaar in WDC de Helden-

hoek, Elandstraat 88, telefoon

(070) 346 97 19. Patricia Haver-

kort werkt op de maandag, woens-

dag en vrijdag. Schroom niet en bel

gerust met uw vragen. 

P.H.

Consulente Ouderenwerk in de wijk

Op dinsdagavond 20 december
aanstaande zal het jaarlijkse
kerstdiner voor wijkbewoners van
55 jaar en ouder plaatsvinden. 

We zullen gezamenlijk een drankje

drinken waarna wij aan tafel zullen

gaan. Het betreft een 4-gangen

diner met afsluitend koffie of thee.

De gezellig ingerichte ruimte zal

ons in kerststemming brengen.

Op het moment van dit schrijven is

de prijs die u voor een entreekaart

moet betalen nog niet vastgesteld.

U kunt zich aanmelden bij de recep-

tie van het Klokhuis op werkdagen

van 09.00 – 12.00 uur op telefoon-

nummer (070) 350 35 11.

Voor meer informatie kunt u 

Patricia Haverkort, consulente

ouderenwerk, bereiken op 

telefoonnummer (070) 346 97 19

Deze avond wordt georganiseerd

door het ouderenwerk en vrijwilli-

gers van de Stichting Welzijns

Organisatie Centrum. P.H.

Kerstdiner in ’t Klokhuis

Wilt u uw kennissenkring uitbreiden

of bent u op zoek naar mensen met

dezelfde hobby of interesse? 

Dan kunt u zich (gratis) inschrijven

bij de senioren contact bank 

centrum. Hoe meer mensen staan

ingeschreven hoe groter de kans dat

u de mensen vindt die u zoekt. 

De vrijwilligers staan u graag te

woord en beantwoorden uw vragen.

Zij zijn bereikbaar op maandag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur in 
’t Klokhuis aan de Celebesstraat 4,
(070) 350 35 11. 
Wilt u voor inschrijving eerst

opbellen en een afspraak maken?

P.H.

Senioren Contactbank Centrum,
een succes!
Velen hebben zich al ingeschreven in ’t Klokhuis.

De ongelooflijke inzet van
vrijwilligers heeft ervoor gezorgd
dat het door personeels-problemen
geteisterde Klokhuis de afgelopen
5 jaar heeft kunnen functioneren.
Waarvoor hulde!

De betrokkenheid bij het Klokhuis

kwam duidelijk tot uiting tijdens de

bijeenkomst met Wethouder Jette

Klijnsma op 26 mei 2005. Zoals

bekend blijft het Klokhuis open en

zal de Stichting Het Klokhuis op 

1 januari 2006 de verantwoorde-

lijkheid hiervoor overnemen van 

de Welzijnsorganisatie Centrum

(WOC). Er wordt een nieuwe

beheerder aangesteld, ondersteund

door de assistent-beheerder en een

administratieve kracht van de

WOC. Daarnaast is en blijft het

werk van vrijwilligers een onmis-

bare steunpilaar voor het voort-

bestaan van het Klokhuis. Het

bestuur van de Stichting Het Klok-

huis zal in overleg met de WOC het

beleid voor vrijwilligers uitwerken

en een campagne starten om

nieuwe vrijwilligers te werven.

De activiteiten binnen het Klokhuis

blijven voorlopig hetzelfde. De

WOC zal ruimte huren om het

ouderenspreekuur en ander oude-

renwerk te kunnen voorzetten.

Daarnaast kunnen ruimten voor

cursussen, bijeenkomsten etc.

gehuurd worden. Het bestuur van

de Stichting Het Klokhuis hoopt 

de activiteiten in de toekomst uit te

breiden.

De gemeente heeft zich verbonden

om het pand te renoveren. De 

buitenkant is al opgeknapt. Aan het

werkzame personeel en vrijwilligers

is gevraagd een lijst op te stellen

met wensen voor de interne opknap-

beurt.   Gratia Prisse

Klokhuisvrijwilligers 
bijeen op 21 oktober

Op woensdag 14 december zal
Wieteke van Dort belangeloos 
voor ons optreden. De opbrengst
van deze dag zal ten bate zijn 
van Stichting Halin (Hulp aan
landgenoten in Indonesië).

Als u van te voren een passe-partout

kaart gekocht heeft kunt u na

afloop van de middag een warme

Indische maaltijd met ons eten

(slechts een beperkt aantal verkrijg-

baar). De prijs is op het moment

van dit schrijven nog niet bekend.

Een passe-partout kaart (optreden

en maaltijd) kunt u kopen bij de

receptie van ’t Klokhuis op werk-

dagen van 09.00-12.00 uur 

telefoon (070) 350 35 11.

U bent ook van harte welkom om

alleen het optreden bij te wonen, u

betaalt dan de entree aan de deur;

s2,50 inclusief 1 consumptiebon. 

P.H.

Koempoelan 
met Wieteke van Dort

Gezamenlijke 
Nieuwjaarsreceptie
zondag 15 januari  2006
in ‘t Klokhuis
Op zondag 15 januari a.s is er

een nieuwjaarsontvangst tussen

15.00-17.00 uur in het  wijk-

en dienstencentrum ’t Klokhuis.

Bestuur St. Het Klokhuis

Bestuur Bewonersorganisatie

Archipel/Willemspark

Het Klokhuis in het nieuwe jaar 
onder Nieuw Bestuur 
en nieuwe Centrumleider
Door samenwerking van de Vereni-
ging Het Klokhuis, de Bewoners-
organisatie, de WOC en de
Gemeente en met de steun van 
de vrijwilligers en bewoners is het
gelukt een vorm te vinden om het
Klokhuis verder te exploiteren door
een vrijwilligersorganisatie (in de
vorm van de Stichting Het Klokhuis),
opgericht door de Vereniging Het
Klokhuis en de Bewonersorganisatie
Archipel-/Willemspark. 

Deze twee organisaties hebben 

ook een voorlopig bestuur gevormd

met als taak de verdere exploitatie

van het Klokhuis in de steigers te

zetten. Dit bestuur bestaat uit de

heer G. Hooft Graafland, voorzitter,

de heer P. Bovens, secretaris, de

heer B. Verstege, penningmeester,

mevrouw G. Prisse en de heer J. Vos. 

Startsubsidies van de gemeente
Vele vrijwilligers en bewoners 

hebben, in de drukbezochte

bijeenkomsten over het lot en de

toekomst van Het Klokhuis, sterk

benadrukt dat met inzet en de 

deskundigheid van de huidige en

nieuwe vrijwilligers het Klokhuis

goed kan functioneren, maar dat

zeker in het begin een professionele

dagelijkse leiding aanwezig dient

te zijn. 

Het bestuur heeft dit ter harte

genomen en heeft besloten voor 

de komende periode, in ieder geval

tot 1 september 2006, voor halve

dagen een professionele kracht aan

te stellen als Centrumleider. 

Dit is financieel mogelijk gemaakt

door een opstartsubsidie van de

gemeente.  

Peter Jautze 
Centrumleider in het Klokhuis
De aangetrokken professionele

kracht is de heer Peter Jautze, die

reeds meer dan 30 jaar in allerlei

functies in het welzijn werkzaam

is. Thans is hij beheerder van het

goed lopende, druk bezochte

buurthuis De Burcht in de Schilders-

wijk in Den Haag. Hij vindt het

een eer en een uitdaging om van

het Klokhuis een goed welzijns-

centrum voor Archipel/Willemspark

te maken. Het bestuur zal hem

daarin steunen en terzijde staan,

samen met ongetwijfeld de vele

vrijwilligers, die al jaren het

Klokhuis een warm hart toedragen

en veel werk hebben gedaan voor

de wijkbewoners en het Klokhuis.

Peter Jautze is op 1 december

2005 begonnen. Hij werkt zich

thans in, inventariseert wat er is,

wat er aan achterstallig onderhoud

is en wat de mogelijkheden zijn

voor de toekomst om het Klokhuis

goed te benutten en de nodige

inkomsten te genereren om het

Klokhuis open te blijven houden. 

Wij wensen hem alle succes toe. 

Namens het bestuur van 

de Stichting Het Klokhuis, 

Pierre Bovens, secretaris.       

Het Klohuis is gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar


