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35 jaar Bewonersorganisatie A&W
bladeren door 35 jaargangen wijkkrant
Vijfendertig jaar, zo lang bestaat de Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark.
En al die tijd kon u alles over haar reilen en zeilen lezen in het ‘clubblad’ dat u nu in handen
houdt. Een krant die ook nog eens zo’n vijf keer per jaar vertelt wat er in onze wijken leeft
en wat de bewoners beweegt. Dat is niet weinig…

1971 Bij de start van de wilde
jaren zeventig is het allemaal
begonnen: een grote wijkvergadering, actie Behoud Scheveningse Bosjes, want daar had
het Internationaal Gerechtshof
een oogje op gevestigd en oprichting van het wijkblad. Een
echte basisbeweging dus, van
verontruste wijkbewoners uit
de Archipel. “We moeten een gemeenschapsruimte krijgen!”.

1972

Er verschijnen er maar
liefst 8 nummers van de wijkkrant. Daarin wordt gepleit voor

een kantorenstop, voor bloembakken en minituintjes, tuinieren met de Dolle Mina’s, en ‘promenadestraten’ (de voorloper
van het woonerf ). Op de hoek
van Billiton en Borneo staat ’t
Huis van Geel, van waaruit sociale actie wordt bedreven. “Het
Gebouw”, want het wijkcentrum
heeft nog geen naam, komt er
als de wijk zelf het gat op de
begroting, groot 8000 gulden,
weet te dichten. Door huis aan
huis te collecteren, vele giften
van particulieren en bedrijven
en een feest in de voor het cen-

trum bestemde klokkenfabriek
in de Celebesstraat lukt dat zowaar. Het zou dan nog geruime
tijd en vele tegenslagen vergen
voordat Het Klokhuis zijn deuren kon openen voor deze ondernemende en enthousiaste
wijkbewoners.

1974 Alweer feest, de Bankastraat bestaat 100 jaar. Men wil
verkeersdrempels in de Malakkastraat en de toename van sexclubs in de wijk ontsnapt niet
aan onze aandacht.
>> lees verder op pagina 8

MIJN BUUR IS
EEN KUNSTENAAR
TOUR
D’ART
buurtfestival
programma
zie pagina 5
KINDERATELIER
DE BUURT IN BEELD
POEZIEAVOND
start festiviteiten 16 december
lees op pagina 5

International reinforcements
VERENIGING ’T KLOKHUIS
VERGADERT
Het bestuur van de Vereniging Wijk
en Dienstencentrum ’t Klokhuis roept
haar leden op voor de Algemene
Ledenvergadering welke gehouden
zal worden op donderdag 11 januari,
19.30 uur in het Klokhuis, Celebesstr. 4.
Voor de agenda: zie pagina 12

vredeskapel
Feestelijke nieuwjaars-ontmoeting
zaterdag 6 januari vanaf 20.00 uur

Cabaret Musonia
Sketch met liederen waarin wordt teruggekeken op nieuwsfeiten uit het afgelopen jaar
(regisseur Martijn Breeman).
Verder als bijzondere gast ons eigen koor uit
de buurt: Archicapella!
Initiatiefnemer is de stichting Vrienden Voor
Het Leven. De toegang is gratis, uw vrijwillige bijdrage is bestemd voor projecten van
de Stichting vvhl.
Voor info: Vrienden Voor Het Leven
familie Lohman t. 3464139

Prettige feesdagen en alvast
de beste wensen voor 2007
Wij danken hierbij ook alle vrijwilligers, die zich
hebben ingezet voor onze Archipel & Willemspark.

Bestuur Bewonersorganisatie A&W

According to the media The Hague is an international city and statistics
show that at least 30% of the residents in Archipel&Willemspark are from
outside the Netherlands.
This being the case, the A/W Residents Association’s website working group would
like to make an appeal to all our local internationals. If you’ve got some spare time
– however limited – how about putting something back into this great neighbourhood you live in. All help is extremely welcome, whether it be just passing on something you’ve seen or heard or telling us what you like about living here, taking
photos, contributing in a more regular way with news gathering or sharing your
particular expertise e.g. PR or IT knowledge.
The international section of your local website is in English but please contribute whatever your mother tongue because there is an experienced native English
speaking editor on hand to sort out any problems if your command of the language
is less than perfect.
The Hague Municipal Council is making a tremendous effort to ensure that the
international community feels welcome in Dutch society. How about reciprocating and getting in touch with the Dutch – and your community – by becoming
involved in activities in Archipel/Willemspark.

De organisatoren van de jubileumactiviteiten:
(v.l.n.r.) Karen Kommer, Michiel van der Mast
en Els van der Kleij.

Look forward to hearing from you at website@archipelbuurt.nl

Congoactie groot succes
>> lees op pagina 11 en 12

Tuinen
gezocht!
Op 9 en 10 juni 2007 wordt opnieuw
het open tuinenweekend Struinen
in Haagse Tuinen gehouden! Tuinliefhebbers kunnen dan een kijkje
nemen in grote en kleine stadstuinen. Dit weekend, dat in 2004 voor
het eerst werd gehouden, is door het
grote enthousiasme van de bezoekers én de tuineigenaren altijd bijzonder gezellig en inspirerend.
Heeft u een tuin in de wijk Archipel of
Willemspark en wilt u in 2007 graag
meedoen met dit Haagse open tuinen-

weekend, dan nodigen wij u van harte
uit om u aan te melden. Stuurt u dan
een e-mail met daarin het adres, een
korte beschrijving van de tuin en eventueel een foto als jpg bestand naar:
info@struineninhaagsetuinen.nl.
Een briefje sturen kan ook, het adres is:
Yvonne Oudshoorn, Alexanderstr. 18,
2514 jm Den Haag.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met
Yvonne Oudshoorn: 070 - 360 57 35.
Of natuurlijk een kijkje nemen op:
www.struineninhaagsetuinen.nl

Interesting
for international
residents
A selection of the articles in this
issue of the community newspaper will shortly be available on
the local neighbourhood website in
English.
Just click on International on
the homepage.

www.archipelbuurt.nl
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 350 35 11
f. 358 71 90
secretariaat@archipelbuurt.nl
administratieve
ondersteuning
mw Else Ponsen-Breugem
Bereikbaar:
dinsdag: 09.00 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 10.00 uur
t. 350 35 11 (350 57 38 urgent)
bestuur
Voorzitter, dhr. ir. J. Vos
t. 356 34 17
Vice-voorzitter, jhr. mr. G.
Hooft Graaﬂand
t. 360 41 95
Secretaris, mw A.G. BeekmanOtte t. 354 80 06

Penningmeester, dhr. B. Verstege
t. 360 26 78
Lid, dhr. H. Groenendijk
t. 350 61 93 (t) 363 57 15 (w)

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

Contactpersoon Verkeer
aleksander@archipelbuurt.nl

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

Contactpersoon
Openbare ruimte
dorien@archipelbuurt.nl
wijkberaadsvergadering
donderdag 11 januari 2006
20.00 uur, ’t Klokhuis,
Celebesstraat 4
wijkkrantredactie
& advertenties
Sluiting kopij: 22 jan. 2007
Sluiting advertenties:
12 februari 2006

illustraties / vormadvies
Jean Cloos
vormgeving
Wilmar Grossouw
www.devangalen.nl
website
www.archipelbuurt.nl
website redactie
website@archipelbuurt.nl

Zorg-op-maat-centrum
Florence, Het Schakelpunt
Burg. Patijnlaan 1900
2585 cb Den Haag, t. 354 39 27
Servicepunt
ma. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur
Ria Koppert, t. 306 34 30
tel. bereikbaar 09.30 - 16.30 uur
Coördinator dagverzorging,
activiteiten en vrijwilligers
mw E. Ponsen. info: ma. en wo.

Wisselbibliotheek
woensdag van 10.00 -11.30 uur

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

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

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

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

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

Prikpost huisartsen
dinsd. en dond. 09.00 -10.30 uur

Florence Thuiszorg
t. 328 62 99
Femmy van Egmond
Huish. hulp, verz. en verpleging

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

Katten oppas

Verlichtingscontrole
Op 13 november 2006, tussen 07.30 uur en 08.00 uur is er een verlichtingscontrole
geweest op de kruising Zeestraat met de Javastraat.
60 Fietsers zijn gecontroleerd waarvan er 6 een proces-verbaal hebben gekregen
voor het ﬁetsen zonder licht.

Diefstal ﬁets, verdachte aangehouden
Op 15 november 2006 omstreeks 08.00 uur is een 27-jarige man uit Den Haag aangehouden op de kruising Javastraat-Alexanderstraat.
Hij reed op een ﬁets die niet was voorzien van een goed beveiligd slot. Na controle
van het framenummer bleek dat de ﬁets was gestolen. De verdachte heeft afstand
gedaan van de ﬁets. De eigenaar van de ﬁets zal in kennis worden gesteld.

Alcoholcontrole Burgemeester Patijnlaan
Op 11 november 2006 heeft er ‘s avonds een alcoholcontrole plaatsgevonden op
de Burgemeester Patijnlaan. 48 voertuigen zijn staande gehouden, geen enkele
bestuurder had te veel alcohol gedronken.

Onwel persoon

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

Hier volgt
een politiebericht

Renske Verhulst (18 jaar)
Vincent Verhulst (18 jaar)
Nynke Verhulst (15 jaar)

t. 070 352 15 43
t. 070 352 15 43
t. 070 352 15 43

Op 4 november 2006, omstreeks 20.50 uur, werd de politie gestuurd naar het
Nassauplein alwaar een 40-jarige man onwel op de grond zou liggen. Ambulance
kwam ter plaatse. Vermoedelijk een combinatie van zuurstofgebrek en een lage
bloeddruk. Het slachtoffer werd door een vriend weer naar huis gebracht.
Hans Plat
Inspecteur van Politie Haaglanden, Bureau Karnebeek

Klachten Stadsbeheer tel. 353 30 00

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

Wijkagenten Archipel & Willemspark
mw M. Hoogerbrugge, mw Y. Ipema
Preventiemedewerker en KABRES
Hans Plat
Milieu- en Horecamedewerker
Frans Vreeswijk

Riouwbrug
Informatie en inspraak
over ﬁetsbrug voorgestelde situatie, gezien vanaf richting Madurodam.
Informatiebijeenkomst
Op donderdag 30 november 2006 heeft de gemeente een informatiebijeenkomst
organiseerd. tussen 17.00 en 20.00 uur in het wijkcentrum ’t Klokhuis aan de Celebesstraat 4 te Den Haag. Gedurende deze bijeenkomst kon u toelichting krijgen
op de plannen en vragen stellen en uw opmerkingen meegeven. Ook kunt u het
voorontwerp inzien op internetpagina www.denhaag.nl/riouwbrug.

mw. J van Beek, t. 352 30 20

• Inspraakprocedure De inspraaktermijn loopt van maandag 20 november 2006
tot en met vrijdag 15 december 2006. Gedurende die periode kunt u schriftelijk
op het plan reageren.

Clubhuis Cantaloup
Stichting
Clubhuis ‘Cantaloup’
Cantaloupenburg 26a
2514 kl Den Haag
t. 310 61 13, t. 346 11 32
Bankno. 179944797
info bij gargallo@wanadoo.nl
Onze clubs
55+ soos (twee keer per maand)
Dinsdag 14.00-16.00 uur
Liesbeth de Bles, t. 346 11 32

Kinderclub (5-10 jaar)
Donderdag 15.15-17.00 uur,
Ina Schurwanz, t. 389 74 12
Damesclubs
Dinsdag: 19.30-22.00 uur
Woensdag: 10.00-12.00 uur
Cokkie Bonte, t. 346 35 23
Do-it-yourself club
Maandag 9.30 - 12.00 uur
Irna Schurwanz, t. 389 74 12

2 archipel & willemspark december 2006

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

• Planning Alle reacties en suggesties worden zorgvuldig verwerkt en beoordeeld.
Op basis daarvan neemt het college van burgemeester en wethouders het besluit
om het voorontwerp, eventueel aangepast naar aanleiding van de inspraak,
verder uit te laten werken en uit te voeren. Naar verwachting zal dit besluit in
januari 2007 worden genomen. De gemeente streeft ernaar om de aanleg van de
Riouwbrug te realiseren voor de start van het schooljaar 2007.

Te huur logeerruimte
Heeft u een logé maar heeft u niet de mogelijkheid om overnachtingen
aan te bieden bij uzelf, dan kan dit wellicht een oplossing zijn.
Studio in Couperusduin 2
Kamer, badkamer, keuken, balkon,
ﬁetsenstalling.

Inlichtingen:
t. 070 354 02 48 m. 06 141 317 64
Per nacht: €50,-

Huize Van Hasselt: generaties muziek
Ernestine en Willem van Hasselt en hun zonen
Winand en Diederik doen aan muziek, alle
vier. Op een aardige variatie aan instrumenten:
viool (vader Willem) nog een viool (Diederik),
gitaar, elektrische gitaar (Winand), piano,
hobo, gitaar (moeder Ernestine).
‘Frühling’, het begin
“We hebben elkaar leren kennen,” vertelt Willem
van Hasselt, “tijdens het Orlandofestival en ontmoetten elkaar opnieuw een half jaar later tijdens
een concert van Bellitoni”.
Deze muzikale opmaten
leidden uiteindelijk tot het
samenspelen van Beethovens
“Frühlingssonate” op een ijskoude zolder in de Lombokstraat. Het was pas februari,
maar de romantische lente
was een feit. Twee zonen en
twee verhuizingen later mag
ik ze alle vier ‘ondervragen’.
Diederik (10 jaar) weet nog
precies te vertellen waarom
hij viool is gaan spelen. ”Als
ik mijn vader hoorde spelen
wilde ik altijd weten wat die
noten betekenden”. Toen een tante hem een miniviooltje liet vasthouden, wist hij het heel zeker: “ik
ga viool spelen!”. Intussen heeft hij 3 1/2 jaar vioolles. Sinds kort speelt hij ook in een echt orkest, het
basisorkest van het hjo, het Hofstads Jeugd Orkest. Studeren doet hij vaak samen met zijn vader,
’s morgens om half acht! Winand (12 jaar) heeft
ook al ruim 3 jaar gitaarles op de Gitaarschool.
Intussen is hij ook elektrische gitaar gaan spelen.
Winand kan goed uitleggen waarin het verschil zit
o.a. in het gebruik van (Barré-)akkoorden.
Primavera
Diederiks favoriete muziek is Vivaldi en dan vooral
‘De Lente’. Winand heeft zo zijn eigen favorieten:
Jimmy Hendrikx, Red Hot Chili Peppers, Kane. Hij
zou wel in een bandje willen spelen, maar van zijn
vrienden heeft niemand op dezelfde momenten
tijd. Kinders zijn druk... Om de buren te vriend te
houden speelt Winand gitaar op zolder, deuren en
ramen dicht en de volumeknop op ‘laag’. Hij had
ook wel willen drummen, maar dat zou teveel overlast geven. Vindt hij
het niet vervelend
dat hij zich niet kan
uitleven? “ Je kan
je ook van binnen
uitleven”!!

Vleugels
Willem en Ernestine komen beiden uit muziekfamilies. Willems vader bespeelde allerlei instrumenten en koos op een goed moment voor ieder
kind een instrument. Met de viool voor Willem
pakte dat wonderwel uit: helemaal zijn instrument. En dat is nu nog steeds zo. Kamermuziek,
muziek in kleine bezetting heeft zijn voorkeur. In
allerlei samenstellingen heeft hij muziek gemaakt; op het moment is dat Collegium Musicum
Haganum. Hoogtepunt is voor hem het spelen
van Bachcantates in de
Oude Kerk Delft, vier maal
per jaar. Ook indirect is hij
betrokken bij de muziek,
bijvoorbeeld in de Kloosterkerk. Daar is hij als bestuurslid/ouderling vooral
betrokken bij de kerkmuziek. En op ‘zijn’ Ministerie
(bz) wordt geregeld met
collega’s muziek gemaakt.
Muziek op school
Ernestine van Hasselt is
sinds 2005 vakleerkracht
muziek op schoolvereniging Wolters. Haar belangstelling voor muziek
werd al vroeg gewekt door de pianolessen die haar
moeder gaf aan een ouder zusje. Ze keek en luisterde en wilde dat ook. Toen was ze 3 jaar. Via de
gebruikelijke omwegen (amv) kreeg ze op haar 7e
pianoles. Toen zij 13 jaar was wilde ze òf een ander
instrument òf overstappen naar de lichte muziek.
Het werd de -zeer klassieke- hobo! Ingegeven door
een gitaarspelende broer en de dankbare rol van
gitaristen tijdens zomerkampen, experimenteerde
zij ook met een gitaar. Na het gymnasium ging
Ernestine naar de Pedagogische Academie. Daarna
kreeg zij via haar muziekleraar een baantje als
muziekleerkracht op een lagere school. Ze bleef
daarnaast piano- en hobolessen volgen. Op Wolters was zij lange tijd eerst fulltime, later parttime
klassenleerkracht. Door haar achtergrond raakte
zij heel actief betrokken bij de 8e-groep musical.
Die musical is bij Wolters een geheel eigen produktie. Zo bleek zij uiteindelijk bereid om “haar”
klas te verruilen voor muziek aan alle klassen.
De verre droom van de Van Hasselts: een geluidsgeïsoleerde vleugel(aanbouw) met een vleugel.
Winand heeft met zijn gitaar al eens €4 bij elkaar
gespeeld.
Een begin...

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

advertentie

Persoonlijk vermogensbeheer op loopafstand

es

mijn favoriete wandeling

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

Voor die wandeling kies ik het charmante Cantaloupenburg.
Rustig lopend met mijn stok geniet ik hier van de gedifferentieerde bebouwing, van de gerestaureerde lage huizen die nu voor
behoorlijke bedragen worden gekocht. De bewoning is zowel jong
als oud en er is prettig onderling contact. Je hebt er een kinderspeelplaats en er zijn hofjes. Het gevarieerde karakter van de
19e-eeuwse woonbuurt in verbinding met het historisch stadscentrum is een belangrijk gegeven in de belevingswaarde van de
wijk. In het Monumenten-Inventarisatie-Plan wordt Willemspark
als gebied met bijzondere waarde aangeduid en als potentieel te
beschermen stadsgezicht.
Ik vervolg mijn wandeling
lopend door de Prinses Mariestraat waarin wat grotere
herenhuizen en draai links de
hoek om en kom in de gezellige
winkelbuurt van de Frederikstraat. Al hoor ik bij de ‘lichte
vergrijzing’ mijn benen hebben
al weer grotere beweeglijkheid.
Hopelijk kan ik na deze ‘stilstandsperiode’ binnenkort
ook weer naar de Bankastraat!
Er is maar één Willemspark
er is maar één Archipelbuurt!

✒

Wie hoor ik?

Als je in een internationale stad als Den Haag woont en je bent
geïnteresseerd in Stadsontwikkeling, dan wordt de uitbreiding
steeds zichtbaarder. Ik ben een mens van ‘oud-en-nieuw’, van verleden en heden en heb nog steeds grote belangstelling voor Den
Haag en Scheveningen. Veel mensen kennen mijn inzet voor de
stad. En mijn verschijning op de ﬁets. Helaas is mijn trouwe ﬁets
verleden tijd geworden, want ik ben enige tijd terug gevallen. Nu
moet ik gaan wandelen, me op een andere manier gaan bewegen.

Hermance Schaepman

Gransjean op kop in Nederland
Gransjean Wijnen en Delicatessen mag
zich ‘de beste vleeswarenspecialist van
Nederland’ noemen. Rob en Anne-Wies
Gransjean (foto) kregen deze titel onlangs
toegekend door de stichting Kaas- en
Delicatessenwinkels Nederland. In het
juryrapport worden onder meer de sfeervolle winkel geroemd, de enthiousiaste
ondernemers die hun vak goed verstaan,
de uitleg bij de waren, het fraaie en grote
assortiment en de vriendelijke bediening.
In de categorie Nederlands Beste Specialiteitenwinkel 2007 sleepte Gransjean ook
nog de tweede prijs in de wacht.

advertentie

Zelfstandig wonen met zorgmogelijkheid
in Serviceﬂat Waalsdorp
In de groene wijk Benoordenhout gelegen tussen park Clingendael en winkelcentrum
Rooyaardsplein ligt Serviceﬂat Waalsdorp, waar appartementen te koop of te huur zijn.
Houdt u van een eigen huis en uw zelfstandigheid, maar wilt u toch gebruik kunnen maken
van voorzieningen? Dan is Waalsdorp wellicht voor u een goede plek om te wonen.
In een plezierige sfeer biedt Waalsdorp onder andere:
☛ een zorgteam dat dag en nacht beschikbaar is
☛ een goede keuken met eigen chef-kok
☛ zeven dagen per week receptie
☛ technische dienst
☛ bibliotheek, kapsalon en winkel
☛ tuin met terras
☛ openbaar vervoer, ziekenhuis Bronovo en gezellige terrasjes zijn in de naaste omgeving
☛ thuiszorg
Heeft u belangstelling of wilt u vrijblijvend rondgeleid worden, neemt u dan contact op met
mevrouw C.A. van Wessem, directeur. Telefoon: 070 - 324 50 47.
U kunt ook onze brochure opvragen of kijken op www.serviceﬂatwaalsdorp.nl
S E R V I C E F L AT WA A L S D O R P • CO R RU Y S L A A N 10 • 2597 T M D E N H A AG

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 bij de Autoriteit ﬁnanciële Markten

wintertijd
gezelligheid!
www.mallemolendenhaag.nl
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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

Lessen grondgymnastiek in kleine groepen
Massage behandelingen
lage rug- schouder- en nekklachten
Taekwon-do, de Koreaanse zelfverdedigingssport
Lessen voor jeugd, junioren en senioren
Speciale jeugdlessen vanaf 7 jaar

www.rudolfpeters.nl

Drs. Ruud van Triet
Malakkastraat 109
2585 SL Den Haag
Jacob de Graefflaan 10
2517 JM Den Haag
Tel. 070 355 75 42
Mob. 0622 495 981

info@rudolfpeters.nl

conflict ?
Mr Jos W van Vught
mediator
Delistraat 55
2585 VX Den Haag
 070 – 306 10 83
jos@convenant.nu
www.convenant.nu

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

Algemene Nederlandse Beroepsorganisatie
voor Voetverzorger/Pedicure

VOETVERZORGINGSPRAKTIJK
Inez Schwencke-Suijck

Burg. De Monchyplein 89
2585 DE ’s-Gravenhage
Tel. (070) 396 37 55
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16 t/m 23 december

12 december t/m 1 januari

MIJN BUUR IS
EEN KUNSTENAAR

DE BUURT IN BEELD
foto’s van Karen Kommer

tentoonstelling met werk van
beeldend kunstenaars en
fotografen uit onze buurt

17 december 12.00-17.00 uur

TOUR D’ART

Galerie Frederik Frederikstraat 467
zaterdag, zondag en woensdag 12.00-18.00 uur
overige dagen 12.00-21.00 uur

PLATO

DJAWA

nadere informatie zie de wijkkrant en op www.archipelbuurt.nl

bezoek de ateliers van vele
buurtkunstenaars

20 december 20.00 uur

POEZIEAVOND
buurtgenoten openen hun dichtader
Galerie Frederik, Frederikstraat 467
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16 t/m 23 december Galerie Frederik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eleonora Ayiter-Batu materie-schilderij
Klaus Baumgärtner ruimtelijk object
Iris Beljaars houtsnede
Wim Bettenhausen ets
Marjan Bloem schilderij
Marijke Bruins schilderij
Robine Clignett tempera op papier
Jean Cloos tekeningen
Sarah Cloos schilderij

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Marieke Cordesius beeldhouwwerk
Aimée Crince le Roy houtsnede
Rob Douw schilderij
Frits Droog zeefdruk
Jan de Gelder schilderij
Fritz Griffin schilderij
Ellen Grootes foto
Petra van Harte foto
Annelies Heldoorn schilderij

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Irma den Hertog pastel
Margreet den Hertog schilderij
Dick Keulemans ruimtelijk object
Willem Kloppers ruimtelijk object
Karen Kommer foto
Elizabeth Koning foto
Wil Korrelboom schilderij
Rudolf Kortenhorst schilderij
Paul Marcus schilderij

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Wilma Marijnissen installatie
Meta Menkveld tekening
Ellis Mensinga collage
Laura de Moor schilderij
Theodora Plas schilderij
Maria Poot schilderij
Noor Prins beschilderd doek
Martijn Reeser foto
Willy Rieser schilderij

MIJN BUUR IS EEN KUNSTENAAR
Galerie Frederik Frederikstraat 467
Geopend van 16 t/m 23 december
zaterdag, zondag en woensdag van 12.00-18.00 uur
overige dagen van 12.00-21.00 uur
6

Hoeveel kunstenaars wonen er in Archipelbuurt & Willemspark? Voor
iedereen was het een verrassing dat het er zoveel bleken te zijn. Vandaar ook de titel ‘Mijn buur is een kunstenaar’. Zo’n 55 beeldend
kunstenaars en fotografen stellen voor de tentoonstelling een werk
beschikbaar. Bij elkaar laten zij zien hoe gevarieerd het kunstaanbod
in de wijk is. De kunstwerken zijn ook te koop. Gedurende openingstijden zijn er in de galerie altijd wel een of twee kunstenaars aanwezig om u te vertellen over hun werk of dat van anderen.

10

TOUR D’ART

7

Zondag 17 december tussen 12.00 en 17.00 uur stellen kunstenaars
hun atelier voor u open. Kijken, vragen stellen, luisteren en wie weet
een kunstwerk kopen…
8
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fotografie Karin Kommer, Michiel van der Mast illustratie Jean Cloos vorm Wilmar Grossouw
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Wim Bettenhausen Delistraat 21
etsen en schilderijen
Wilma Marijnissen Batjanstraat 21
ruimtelijk en conceptueel
Marjan Bloem Riouwstraat 166
schilderijen
Aimée Crince le Roy Sumatrastraat 58
houtsnedes
Carla en Wim Rutgers Sumatrastraat 179 beelden en conceptueel
Ed Valk Madoerastraat 12
tekeningen
Rudolf Kortenhorst Bankastraat 121
portretschilderijen
Marieke Cordesius Soendastraat 34
beelden
Angelique Schouwman-van Loon Soendastr. 7 schild. en beelden
Maria Poot Malakkastraat 123
schilderijen
Marijke Bruins Nassauplein 3
schilderijen
Theodora Plas Nassauplein 55
schilderijen
Dick Keulemans Mallemolen 10a
ruimtelijk en conceptueel

KINDERATELIER
17 december tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen kinderen vanaf 4 jaar
zich onder leiding van Irene Vonck creatief uitleven in haar atelier
aan de Borneostraat, hoek Billitonstraat. Op basis van werken van
beroemde kunstenaars als Van Gogh en Matisse gaan zij aan de slag.
De kinderen kunnen een uur of anderhalf uur blijven voor respectievelijk 8 en 12 euro. Dit ter bestrijding van de materiaalkosten.

DE BUURT IN BEELD
Van 12 december t/m 1 januari zijn in zo’n 25 etalages in onder andere Bankastraat, Javastraat, Frederikstraat en Zeestraat (t.o. Museum
Mesdag) foto’s te zien, gemaakt door buurtgenote Karen Kommer.
Een zwerftocht door Archipelbuurt en Willemspark. Van de winterse
katholieke begraafplaats naar het zomerse binnenterrein aan het
Cantaloupenburg. Van de strenge architectuur aan het Burgemeester
de Monchyplein naar de rijk geornamenteerde huizen aan de Javastraat. Spelende kinderen en dames aan het jeu de boulen. De Beek
achter de Malakkastraat, beschenen door het prille lentelicht, en het
bruggetje over de Mauritskade, door kenners van de Haagse romans
van Louis Couperus het bruggetje van meneer Takma genoemd. Wat
is onze buurt toch mooi. Na de tentoonstelling krijgen de foto´s een
permanente plek in het Klokhuis.

POEZIEAVOND
53

47

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Wibinne van Roon beeldhouwwerk
Peter de Ruiter foto
Carla Rutgers beeldhouwwerk
Wim Rutgers ruimtelijk object
Joy Schreiner foto
Mathilde Schweig gouache
Angelique Schouwman-van Loon
schilderij
44. Marianne Sluis schilderij

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Ingrid Smuling schilderij
Dick Stapel schilderij
Sally Targa foto
Ed Valk tekening
EdVard schilderij
Ruud Visser foto
Jan Voets schilderij
Irene Vonck ceramisch object
Paul Wiegerinck fotomontage

Woensdagavond 20 december om 20.00 uur komen in Galerie
Frederik in de Frederikstraat 467 - waar ook de tentoonstelling
‘Mijn buur is een kunstenaar’ te zien is - verschillende dichters uit
onze buurt aan het woord. Fritz Griffin, Dick Keulemans, Michiel
van der Mast, Ruth van Rossum, Pem Sluijter en Dick Tucker dragen voor uit eigen werk en vertellen iets over de achtergronden
daarvan. Van Petra van Harte is er een filmpje en ook is er een
muzikaal optreden van Bert Huisman. In de pauze is er gelegenheid onder het genot van een drankje de dichters ook persoonlijk
te ontmoeten.
Wie de poëzieavond wil bijwonen, moet zich vóór 15 december
opgeven bij Michiel van der Mast.
Liefst per e-mail: m.vandermast@tiscali.nl of telefonisch 3458197.

1971 Bij de start van de wilde jaren zeventig is het allemaal begonnen: een grote
wijkvergadering, actie Behoud Scheveningse Bosjes, want daar had het Internationaal Gerechtshof een oogje op gevestigd
en oprichting van het wijkblad. Een echte
basisbeweging dus, van verontruste wijkbewoners uit de Archipel. “We moeten een
gemeenschapsruimte krijgen!”.
1972 Er verschijnen er maar liefst 8
nummers van de wijkkrant. Daarin wordt
gepleit voor een kantorenstop, voor bloembakken en minituintjes, tuinieren met de
Dolle Mina’s, en ‘promenadestraten’(de
voorloper van het woonerf ). Op de hoek
van Billiton en Borneo staat ’t Huis van
Geel, van waaruit sociale actie wordt bedreven. “Het Gebouw”, want het wijkcentrum
heeft nog geen naam, komt er als de wijk
zelf het gat op de begroting, groot 8000
gulden, weet te dichten. Door huis aan huis
te collecteren, vele giften van particulieren
en bedrijven en een feest in de voor het
centrum bestemde klokkenfabriek in de
Celebesstraat lukt dat zowaar. Het zou
dan nog geruime tijd en vele tegenslagen
vergen voordat Het Klokhuis zijn deuren
kon openen voor deze ondernemende en
enthousiaste wijkbewoners.
1974 Alweer feest, de Bankastraat bestaat
100 jaar. Men wil verkeersdrempels in de
Malakkastraat en de toename van sexclubs
in de wijk ontsnapt niet aan onze aandacht.
1977 De krant (met tekeningen van
buurtgenoot Jaap Vegter) vraagt zich af
wanneer nu eindelijk het bestemmingsplan voor A/W eens af komt. Eerst ‘t maar
eens zien te worden met de gemeente
over de doelstellingennota. De werkgroep
Stadsontwikkeling reageert op gemeenteplannen met een Nota ‘vermindering
doorgaand verkeer Archipel’ en wil de Laan
Copes versmallen tot twee rijstroken, met
bomen en voorzieningen voor ﬁetsers. Er
komt een plan tot behoud van de bosjes
van Repelaer.
1978 Een boze brief aan de Gemeenteraad: nog steeds geen Bestemmingsplan.
De gemoederen lopen hoog op over wel of
geen verdere bebouwing van het Alexanderveld. De bibliotheek aan de Sophialaan
moet blijven!
1979 De winkeliersvereniging Archipel
wordt opgericht. In de Zeestraat wordt
gerotzooid door projectontwikkelaars. De
Bewonersorganisatie krijgt een nieuwe
structuur: de werkgroepen worden onderdeel van de Stichting Archipel/Willemspark. Het kunstleven in de wijk bloeit.
1981 De redactie klaagt over de ‘slappe
wijk’ die alles maar over zich heen laat
komen. De slag om het Alexanderveld is
gestreden en er is eindelijk een conceptontwerp-bestemmingsplan, dat echter
onaanvaardbaar is voor de bewoners. Per 1
september treedt Else Ponsen in dienst van
de bewonersorganisatie.
1982 Het Bestemmingsplan gaat naar
Gedeputeerde Staten ter vaststelling. De
Bewonersorganisatie krijgt een algemeen
bestuur, waarin vertegenwoordigers van
alle in de wijk actieve groepen, en een
dagelijks bestuur. Er vestigen zich krakers
in het sjieke Prinsevinkenpark.
1983 Het plan van de gemeente voor Belanghebbendenparkeren (alleen het woord
al …) roept weerstand op. Een buurtcomité
maakt een ontwerp voor een ornament op
het Bankaplein: weg met die armetierige
klok, de fontein moet terug!

1984 Gedoe of er op het open stuk dat
begrensd wordt door de begraafplaats,
Delistraat en Koninginnegracht woningen
mogen komen. Wie heeft er belangstelling
voor een cursus tapdansen? De krant bestaat tien jaar; de jeugd mag koekhappen.
1985 ’t Klokhuis organiseert de tentoonstelling ‘Alsof je een emmer leeggooit
– tachtig jaar vrouwenleven van alledag’.
De plannen voor een stadhuis ‘nieuwe stijl’
op het Burg. De Monchyplein ontmoeten
veel kritiek.
1986 Wie wordt de nieuwe Lee Towers?
’t Klokhuis organiseert Playback Show. De
haringkraam op het Nassauplein bestaat
30 jaar. Le Mastroquet is trots op zijn dagschotel à f. 10,50 (€ 4,76).
1987 Buurtbewoner Dimitri Frenkel
Frank: “Ik vind het heerlijk hier wat te
lopen – op een late wintermiddag bijvoorbeeld.” De Kleine Witte in de Mallemolen
bestaat 100 jaar. Kasteleinse Christine
bekent eigenlijk helemaal niet van alcohol
te houden.
1988 Bakkerij Van Aalst biedt per advertentie aan: ‘warm brood uit eigen oven’.
Marc Chavannes, redacteur van NRC Handelsblad en wijkgenoot, vindt dat de nieuwe
fontein elke avond verlicht moet zijn.
1989 Waar Nassauplein en Laan Copes
elkaar ontmoeten lag rond 1560 de hoeve
‘Schuddebeurs’. Fontein Bankaplein aangereden door dronken automobilist.
1990 ‘Geef botontkalking minder kans´:
expositie in ’t Klokhuis rond osteoporose.
Kunstschilder Hessel de Boer: “De Archipel
heeft een heel eigen sfeer.” Bouw woningen
voor ouderen hoek Borneostraat/Patijnlaan
vordert gestaag.
1991 ’t Klokhuis roept nieuwe, jongere
ouderen op te helpen bij de maaltijdvoorziening. Onrust rond ruimtehonger
Madurodam. Vogels in de winter: strooi
nooit zomaar voer!
1992 Monchyplein krijgt massale
nieuwbouw. Rupert van Heijningen luidt
de alarmklok: “Een splijtzwam!” Uitkomst
mini-enquête: duidelijke tendens om in de
buurt te winkelen. Weerbaarheidstraining
voor 55+ vrouwen in ‘t Klokhuis.
1993 ArchipelWillemspark aangemerkt
als beschermd stadsgezicht. Voor ﬂ. 6,50
(€ 2,95) avondeten in ’t Klokhuis Advies: ga
eens naar een van onze twee begraafplaatsen om op een bankje het ‘leven’ te ervaren.
Adieu, kapper van Aarle!
1994 Ontboezeming rond start nieuwbouw Monchyplein: ‘O, bomen van mijn
dromen/Hoe is het zo gekomen’. Meld je aan
voor de Burendag – gratis 1 consumptie.
1995 De nieuwe Archipelschool wordt geopend door staatssecretaris Netelenbos. ‘De
Waarde van de Wijk’ wordt bediscussieerd
in een Jubileumdebat in het ‘Stadhuis’ aan
de Javastraat - met een Architectuurbijlage
in de Wijkkrant. Galerie Albert Vogel aan
de Javastraat wordt Couperus Museum. Na
een moord wordt het Comité Scheveningse
Bosjes schoon! opgericht. Wie weet nog
wat ‘ecobollen’ zijn? Ze staan in de vierseizoenentuin aan het Nassauplein.
1996 Café Archipel ís niet meer, gezocht
wordt naar een nieuwe exploitant. De zgn.
homobaan in de Bosjes líjkt van de baan!
En wat met die andere (jeu-de-boules) baan
en het Bevrijdingsmonument? Jeugdtoneelgroep Stella komt in het oude kerkgebouw aan de Kerkstraat. Op de Laan Copes
dreigt nog meer blik, stank en lawaai door
de nieuwe Centrumring. De vernieuwde
Albert Heijn wordt geopend door Wieteke
van Dort.
1997 Pem Sluijters debuteert met haar
dichtbundel “Roos is een bloem” bij Boekhandel Bauer. Wist u dat we al 40 jaar een
medicijnman in de buurt hadden: Jan Langerveld van Apotheek Nauta? De wijk wil
meer groen, bomen, drempels en (nieuwe)
oude straatlantaarns! Drukte over ‘het
schoolgebouw’ aan de Paramaribostraat.
Clubhuis De Cantaloup zit in de nesten, 1
maar in het Klokhuis komen ‘koempoelans’
met ‘djadjan’ en ‘tjendol’!

1998 Riouw viert zijn bomen-feest,
maar het pension op de Bankahoogte gaat
sluiten. En wij laten onze ‘Drie Pinten’ toch
niet zó maar op straat zetten?! Stenenroof
in de Madoera! Wat hebben wij met 150 jaar
herziene Grondwet? Jawel: het Thorbeckehuis aan de Koninginnegracht. Raad van
State wijst bezwaren tegen de torens op
het Monchyplein af, maar de woontoren
(Olympus) wordt wel de helft lager! Dronken diplomaat rijdt op Nassauplein vijf
auto’s total loss. Er worden vuilnisbakken
geadopteerd en het Schakelpunt gaat aan
de computer!
1999 De Banka bestaat 125 jaar, het Klokhuis 25 - met een ﬂinke opknapbeurt! – en
de Wijkbus 10. De scheidend (vice-)voorzitter mw. Vd Hoog van de Bewonersorganisatie maakt zich zorgen over de veryupping
van de wijk, Joop Vos neemt het stokje over.
Persephone brengt een heuse opera in de
kapel op de R.K. begraafplaats. Het PTT
Museum gaat met zijn tijd mee en wordt
het Museum voor Communicatie. Komt
er een kinderpagina in de Wijkkrant voor
Wimpies en Archi’s?
2000 Het wijkpolitiebureau aan de
Patijnlaan wordt Bureau Karnebeek. Feest
t.g.v. 25 jaar Cantaloup! Komen de Haeghse
Maeght en andere ornamenten van het
oude stadhuis terug op het Monchyplein?
Gaat de ‘homo-baan’ naar ‘de 72 trapjes’
achter Madurodam? Bibliobus op de tocht
– de wijk ontleest! Opnames voor de TVserie Wilhelmina in de Atjehstraat.
2001 Eindelijk weer een koninklijk huwelijk aan de Javastraat: prins Constantijn
met zijn Laurentien – de buurt wordt even
ontoegankelijk. Wethouder Bruins voor
de rechter wegens geknoei in de plannen
van ‘Copes’! Tante Noor stopt maar Le
Mastroquet blijft. Tentoonstelling en boek
van Jaap Vegter in het Haags Historisch
Museum.
2002 Er komt toch geen mega-restaurant in de slagerij van Burgersdijk? Wél
een Internet-café (‘digitaal trapveldje’) in
het Klokhuis. Archipel wint de Jaarﬁnale
verkeersdrempels.
2003 Het Bosje van Repelaer wordt
eindelijk opgeknapt en de skatebaan in
De Kuil snel geopend. Bezwaren tegen een
appartementencomplex op hoek Zeestraat/
Mauritskade. ‘Berichten uit de vorige eeuw’
(budve) maken ons bewust van onze rijke
historie. Bewonersorganisatie A/W dringt
aan op de oprichting van een eigen Belangenvereniging voor het Monchyplein.
2004 Het Monchyplein wordt geopend door loco-burgemeester Bruins
(de burgemeester moest lunchen met de
Koningin na de doop van Amalia) en wordt
genomineerd voor de Nieuwe Stad Prijs.
We hoeven van de Raad van State geen Van
der Valk aan de Banka te dulden! AH breidt
al wéér uit, dankzij het vertrek van Bakkerij
Van Aalst en Zuivelland.
2005 De kastanjeziekte treft ook de
paardekastanjes in ónze wijk - op de
Scheveningseweg vallen de eerste slachtoffers! De Vredeskapel bestaat 125 jaar – ter
gelegenheid daarvan komt de Koningin het
prachtige boek van Bob Feenstra over Archipel en Vredeskapel in ontvangst nemen.
De actie voor het behoud van het Klokhuis
is succesvol. Eindelijk komt er – geheel in
de stijl van Boﬁll - een kantoorgebouw op
het trapveldje aan het Alexanderveld (achter de Crescent). De amateurgroep DRANG
brengt het succesvolle “De ambassadeursvrouw” aan de Schelpkade.
2006 De Wijkkrant krijgt – voor het eerst
– een nieuw jasje, met een kleurtje! De
Laan Copes voelt zich nog meer bedreigd
nu B&W de Centrumring in een nieuw
Verkeerscirculatieplan (VCP) heeft ingepast – wordt de nieuwe aanleg nu al weer
op de schop genomen? Hilton hotel met
parkeergarage aan de Zeestraat lijkt acceptabel. En wat wordt het LTO-gebouw in het
Prinsevinkenpark: wonen of werken?
mo / hb / ak

‘Kookkunst’ in de Mallemolen
Djawa • Elfde Gebod • Moulin Fou • Watertanden

16 t/m 23 december 2006

10% korting
op de totale rekening (max. 4 pers.)
www.mallemolendenhaag.com

De restaurants in de feestelijk verlichte Mallemolen, het Montmartre van Den Haag, bieden
ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
alle bewoners middels bijgevoegde bon een
korting van 10% op de totale rekening aan.
Van 16 tot en met 23 december kunt u hiervan
zelfs vier keer gebruik maken. U hoeft de bon
bij betaling alleen maar te tonen. Deze aanbieding geldt voor maximaal vier personen.

ONS HEERLIJKE
KUNSTENAARSBUURTJE
Helemaal ons buurtje. Zo noemen Willem en Carla Rutgers hun Archipelbuurt. Daarom vinden ze het ‘ontzettend leuk’ om mee te doen aan
de grote jubileumtentoonstelling ‘Mijn buur is een kunstenaar’. Het
kunstenaarsechtpaar, dat al vele jaren in een verscholen privéhofje in
de Sumatrastraat woont en werkt, komt met twee opvallende sculpturen: Willem presenteert een in staal uitgesneden portret van Dali,
terwijl Carla met haar prachtige ‘Suja’ moeder en kind uitbeeldt.
Leuke, zeer bereisde maar nog altijd nieuwsgierige en opgewekte
buurtgenoten met portefeuilles vol opdrachten uit de hele wereld, maar
ook vol mooie verhalen over het heden en verleden van ‘deze knotsgekke wijk, waar rijp en groen, alles door mekaar woont’.
In hun droomhuis met grote patio, helemaal door glas overdekt, doen
ze ook mee aan de ‘open dag’ met rondleiding door de ateliers van de
kunstenaars in onze wijk, maar ze vinden het wel jammer dat ze dan
thuis moeten blijven en daardoor de kans missen om zelf ook ‘inzicht te
krijgen in wat er achter gesloten deuren aan creativiteit is in onze buurt’.

Elkaar leren kennen
Dat is precies wat ook de organisatoren van de jubileumexpositie in
Galerie Frederik – Els van der Kleij, Karen Kommer en Michiel van der
Mast – telkens te horen kregen als zij de deelnemende kunstenaars in
hun atelier opzochten: er is onder de beeldende kunstenaars in onze
buurt een grote honger naar kennismaking met elkaar! “Wij kijken er in
elk geval enorm naar uit, wat dacht je: we komen er speciaal voor terug
uit het buitenland,” glundert Willem Rutgers (62), die in opdracht van
het architectenbureau T+T Design over de hele wereld kunstprojecten
uitvoert in de nieuwgebouwde winkelcentra. Hij is daarvoor doorlopend
op reis, heeft het drukker dan ooit. Zijn portret van Dali maakte hij eigenlijk voor een nieuwe winkelpromenade in Gerona. Willem is een geboren
Archipeller, zijn grootvader woonde in de Riouwstraat en was daar ooit
de eerste bewoner met een auto. In 1966 kwam Carla, ze kochten in
de Riouwstraat het huis tussen de woningen van schilder Nol Kroes en
Ootje Oxenaar, die onze laatste bankbiljetten in guldens ontwierp en ook
verdienstelijk piano speelde. “Het was een dolle tijd,” herinnert Carla
zich. “Weet je nog Willem, dat Nol Kroes een schilderij had gemaakt van
de geboorte van zijn dochter? Dat had ie voor het raam gezet. Man, dat
gaf een oploop! Ze vonden het aanstootgevend en toen kwam er een
hele politiemacht de straat in om het doek in beslag te nemen!”
Vroeger
“De buurt was vroeger heel anders,” zegt Willem. “Kinderen zag
je hier in de jaren zestig-zeventig haast niet. In die kapitale huizen
woonden vooral oude dames, soms helemaal in hun eentje, of met een
verpleegster op zolder. Dat stierf uit en toen kreeg je de kamerverhuur,
met die rijen bellen naast de voordeur. Daarna kwamen er weer wat
jonge gezinnen, de meeste verbouwden hun huizen zelf. Het ging toen
beslist niet zoals tegenwoordig: mensen die kapitale bedragen van de
bank lenen om hun hele huis in één klap door een aannemer te laten
uitbreken en verbouwen, dat had je toen niet. Iedereen timmerde zelf.
Op grootvuildagen trokken Carla en ik altijd de buurt door. Want als
tante was overleden, gooiden de nabestaanden vaak al haar spullen op
straat. Hupsakee, weg ermee! De mooiste dingen hebben wij toen van
de stoeprand gehaald: de leukste stoelen, gekke kastjes en tafels.”
Willem ontwierp in die tijd objecten, schilderde doeken, deuren en
plafonds met engelen, veel trompe-l’oeil. Nog hebben ze in hun Haagse
hof (‘het kleinste hofje van Nederland’) een keukendeur, waaraan een
geschilderde overall hangt, aan een haakje. Een schilderskoffer in de
zitkamer, met wat er op geschilderde pencelen, niet van echt te onderscheiden. Werk van Willem.
“Veel van de spullen die we destijds op straat vonden, hebben we nog,
in ons huis in Frankrijk,” straalt Carla. Ze zijn daar ‘half om half’, in hun
huis met atelier niet ver van Bergerac. Vooral nu hun dochters Vanessa
en Carlotta hun eigen weg hebben gevonden – de twee kleinkinderen
zijn nu hun oogappels – trekken ze zich daar graag terug. “Ik vind het
heerlijk om in eenzaamheid in m’n atelier in Frankrijk te rommelen,”
zegt Carla, die naast robuuste beelden ook kleine gouden juwelen
ontwerpt. “Maar ook in de Archipel zijn we graag. Dit stukje Den Haag
is ons zeer dierbaar.”
Kunstinbreng
Willem heeft zich bij de bouwers van de winkelcentra, het concern
Multi Development waar hij voor werkt, ooit beklaagd dat hij met
zijn kunst-inbreng pas wordt ingeschakeld als het gebouw er al staat.
“Wanneer ik dan een witte muur beschilderde, kreeg ik soms ruzie met
de architect. Dus ik heb geroepen: ik wil eerder betrokken worden. Dat
heb ik geweten: nu moet ik vaak opdraven voor conceptoverleg, zit ik
bij talloze bouwvergaderingen, loop ik door bouwputten te draven, ik
zit maar in vliegtuigen, ik doe ook het vóóroverleg met de deelnemende
kunstenaars, ik werk harder dan ooit, wat natuurlijk nooit mijn bedoeling is geweest als kunstenaar!” lacht hij. “Maar vooruit, het is leuk, ik
ontmoet de gekste mensen, soms nog zotter dan ik zelf, ik geniet!”
In de patio van hun Haagse hof staat een kopie van het beeld dat
Carla maakte naar een schilderij van Rembrandt: de baadster. Het is
Hendrikje, Rembrandts vrouw, die haar rok een stukje optilt als zij het
water in loopt. Het beeld staat in de vijver achter het oude raadhuis
van Wassenaar. “Ik heb iets met Rembrandt,” zegt ze. “Zijn werk is zo
ongelooflijk knap. Als ik naar zijn geschilderde figuren kijk, zie ik bij
wijze van spreken ook de achterkant. Dan is het alsof ik om die figuren
heen kan lopen.”
Hun hondje BeePee geeft aan dat er geplast moet worden. “Ja, ja, we
gaan zo naar buiten,” zegt Willem. BééPéé? “Dat komt: we hebben
hem gevonden bij een benzinepomp in Frankrijk. Gelukkig was het
geen Shell-station!”
Jos van Noord

La Ropa

CELESTE

Damesmode & Accesoires

COSMETICA - ACCESSOIRES - PARFUMS

notarissen
GUERLAIN

S. FERRAGAMO

HERMÈS

GREY FLANNEL

CARON

BURBERRY

BALMAIN

MAUBOUSSIN

CHANEL

O . D E L A R E N TA

P AT O U

SCHERRER

SWITZERLAND

HUIDVERZORGING

SHISEIDO
HUIDVERZORGING/MAKE-UP/GEUREN

M O LT O N B R O W N
LICHAAMSVERZORGING

BADPRODUKTEN

BVLGARI

MODE-ACCESSOIRES:

VAN CLEEF & ARPELS

BURBERRY

UNGARO

P A S H M I N A’ S

L’ E R B O L A R I O
BADPRODUKTEN

TWEEZERMAN

KAARTEN EN SERVETTEN

2514 LJ DEN HAAG

TEL.: 070 346 14 87

2514 LK Den Haag

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

tel. 070 - 346 48 00

Tweedehands
Boekwinkel
van LEUSDEN

Kinderboeken
Antroposofie

ma 12.00 - 17.30
di t/m vr 10.30 - 17.30
za 10.30 - 17.00

1949

2002

ZONWERINGEN

Uitgebreide Collectie
Kunstkaarten

& ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB Den Haag

Tel. 070-346 17 70

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

DE POUS & VISSER

Frederikstraat 22
Telefoon 070 – 365 6333

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

Archipel

Literatuur
Nederlands Duits Engels

e-mail haagboek@planet.nl

Tevens voor al uw stoomgoed

FAX: 070 346 34 87

De Haagse Boekerij
Frederikstraat 24

Statenplein 1
(hoek Eisenhowerlaan)
2582 ew ‘s Gravenhage

PINCETTEN

CASPARI

ST DUPONT

F R E D E R I K S T R A AT 9 6 3

LA PRAIRIE

ROGER & GALLET

BALENCIAGA

Bandolera
Expresso
Rayure
MAC jeans en pantalons
Zerres
Tassen, ceintuurs & sieraden

NIEUW:

Telefoon (070) 352 36 42

E-mail: archizon@bart.nl
Fax: 070-362 29 66

Fax (070) 322 74 69
Borneostraat 247

BELASTING
ADVISEURS
JURIDISCH

2585 SC ‘s Gravenhage

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS

✓ Markiezen
✓ Zonneschermen
✓ Rolluiken
✓ Horren

✓ Horizontale
✓ Verticale jaloezieën
✓ Screens
✓ Parasols

1949

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

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering
Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

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.

www.schoonheidssalonletournesol.nl

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

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

kvk 2715046

‘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

Fysiotherapie
Manuele therapie
McKenzie methode

voor kenners van smaak !

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

BAGUETTERIE

Archipel

Psychosomatische
fysiotherapie

Fysiotherapie &
Manuele therapie

A.P.S therapie
Consulten

Sumatrastraat 205
2585 CP Den Haag

Advies/begeleiding

kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soor ten binnen
en buitenlandse kaas
• versgebrande noten
• boeiend assor timent olijven
• kaassouvenirs

•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70
• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

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

*Diverse salades
*Borrelhapjes
*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten
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

Bankastraat 97
2585 EJ Den Haag
Tel.: 070-352 31 39
Fax: 070-352 14 80

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

Rond Sint Jacob
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

vredeskapel

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

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.

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt
samen met het Willibrordus-huis in de Oude Molstraat en met medewerking van de Broeders van St. Jan een spiritueel centrum in het hart
van Den Haag. De kerk staat aan de rand van onze wijk en ArchipelWillemspark 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.
Kerstmis 2006
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 secundi toni van Johann Ernst
Eberlin ten gehore brengen. Het koor
zal worden begeleid door orgel en
orkest. Het geheel staat onder leiding
van dirigent Jos Laus.
Dezelfde mis zal op eerste Kerstdag
om 10.15 tijdens de Hoogmis van
Kerstmis worden gezongen.
Op eerste Kerstdag om 14.00 uur
’s middags zal er in de kerk een
speciale kerstviering zijn voor jonge
kinderen “Rond de stal”.

wordt u thuis met de auto opgehaald
en kunt u de meerstemmig gezongen
Hoogmis bijwonen (Missa in Es van
Karl Kraft). Na aﬂoop van de mis is er
kofﬁe en een feestelijke lunch in de
parochiezaal. Om ongeveer 14.00 uur
wordt u weer thuis gebracht. Pastoor
Hofstede zal u hier graag ontvangen.
Informatie en opgave
Janny Witteman t. 387 99 30
Lore Olgers t. 324 41 18
Ook voor begeleiding en vervoer bij
kerkbezoek en ziekenhuisbezoek.
Geloofsvorming winter / voorjaar
Biddend bijbellezen
Een drietal avonden over hoe de
Bijbel met vrucht te lezen om zo tot
gebed te komen. Op de donderdagen
25 januari, 8 en 22 februari. In de
Maria ten Hovezaal, Willemstraat
60a, naast de pastorie.
Aanvang 20.00 uur (na de avondmis
van 19.15 uur). Afsluiting 21.30 uur
Voor informatie: Lore Olgers
t. 324 41 18 of aan de pastorie.

Vredeskapel open op vrijdag van 12.30 - 13.30 uur
Voor iedereen die even rust en stilte zoekt.

Terugblik op actie voor Congo
Met veel plezier kunnen we terugkijken op deze actie waarbij school,
kerk en buurt tot een vruchtbare en zeer stimulerende samenwerking
kwamen. Veel dank aan Mieke Hulsebosch, Jan de Sonnaville en Aren
Kamerling die zich enorm hebben ingezet.
Het was een groot feest met een pracht opbrengst: 10.000 euro!
Uw giften blijven uiteraard nog steeds welkom! Zie elders in dit blad.

agenda vredeskapel
Open maaltijd
Maandag 8 januari en maandag 5 februari. Kosten: €3,Malakkastraat 7. Opgave bij Hans ter Schegget, tel. 325 53 04.

Maaltijd met Huize Tichelaar vrijdag 26 januari
Vanaf 18.00 uur bent u weer van harte welkom om mee te eten. Mensen
uit Huize Tichelaar (huis voor maatschappelijke opvang) en gemeenteleden/buurtbewoners ontmoeten elkaar. Heerlijke maaltijd en live-muziek. Iedereen geniet van de gemoedelijke sfeer. Een manier om muren
te slechten en dan nog wel ‘’om de hoek’’.
Opgave: zie ondergetekende
Amnesty-schrijfgroep

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

Activiteiten voor ouderen
door de St.Jacobsstaf
Op zondag 17 december is er een
feestelijke advents/kerstbijeenkomst voor ouderen in de wijk. Het
programma is als volgt: om 10.00 uur

Schrijfavonden op: maandag 8 januari en 5 februari, 20.15 uur.
Malakkastraat 7.

Wijkochtend voor ouderen 55+
Op dinsdagmorgen eens per maand. De kofﬁe staat voor u klaar!
Tijd: 10.00-11.30uur. Leiding: ds. Jacob Korf en mw. Meerlo, t. 345 70 49.
Data: 9 januari en 13 februari.

Rond Kerst

Schakelpuntjes met goede doelen
Op initiatief van mw. Bol van de dagverzorging in Het Schakelpunt steunen de ouderen uit deze groep al bijna twee jaar een weeshuis in Sri Lanka.
Dit weeshuis is er gekomen na de Tsunami 2 jaar geleden door inspanningen
van Haagse Marja van Leeuwen met hulp van inmiddels 300 vrijwilligers.
Marja was te gast in Het Schakelpunt en liet zien op een DVD wat er tot
stand is gebracht en vertelde zeer enthousiast over dit project. Ook over de
verantwoording om voldoende geld te blijven krijgen om de jonge weeskinderen tot hun volwassenheid te begeleiden. Daarom was ze ook zo blij met de
gezamelijke kleine beetjes uit Het Schakelpunt, die in twee jaar toch bijna
€ 1000 opleverde. Na haar inspirerend verhaal gaan de ouderen zeker gewoon
door. Wilt u dit weeshuis steunen: Stichting Weeshuis Sri Lanka, giro 3211.
De bazar in Het Schakelpunt, die op 4 november j.l. werd gehouden ten
bate van Vrienden voor het Levenproject in Polen, bracht ruim € 800,- op.
Dankzij de bezielende leiding van Marian van Drunen en vrijwilligers werd
dit niet alleen een lucratieve dag voor
Polen, maar ook een leuke middag voor
de buurtbewoners.
epb

kapsalon
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.

Pastorie H.Jacobus de Meerdere
Pastoor H.J.M.Hofstede
t. 360 55 92 f. 360 88 43
e. h.jacobus@wolmail.nl
www.stjacobus.nl
www.restauratie.stjacobus.nl

geopend:

U heeft bij ons een ruime keuze
uit diverse belegde broodjes,
uitsmijters, soepen, etc.

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

Geopend van maandag t/m vrijdag
van 6.00-18.00 uur.
tel.070-350 47 25
fax 070-350 47 25 (catering)

Borneostraat 136
telefoon (070) 350 59 80

• Kerstavond 24 december, om 22.30 uur in de Vredeskapel:
Kerstnachtdienst voor de buurt. Iedereen welkom!
• 25 december, om 10.30 uur: Kerstmorgendienst.
Komt allen tezamen!
• Kerstmiddag voor ouderen op zaterdag 16 december.
Aanvang: 14.30 uur. Muzikale omlijsting door Trio Musica.
Afsluiting met broodmaaltijd. Opgave bij Rita Hoenders, t. 352 36 14.

Zaterdag 6 januari feestelijke nieuwjaars-ontmoeting
Zondag 28 januari, 10.30 uur, dienst gezamenlijk met de Ghanese gemeente, en om 12.00 uur samen zingen/dansen. Loop binnen!

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

cursus kunstgeschiedenis

Avant-garde stromingen
in de kunst 1900-1940

KERSTDINER
OUDERENWERK
IN KLOKHUIS
dinsdag 19 december
organiseert het ouderenwerk

het jaarlijkse kerstdiner
Kunsthistorica Anne Marie Boorsma zal vanaf vrijdag 12
januari 2007 een cursus kunstgeschiedenis geven met als
thema: “Avant-garde stromingen in de kunst, 1900-1940.
De cursus bestaat uit 12 lessen en wordt wekelijks gegeven.
Belangstellenden kunnen kiezen voor de ochtendcursus,
of voor de middagcursus. De cursus is toegankelijk voor
iedereen met belangstelling vor kunst. Kunsthistorische
voorkennis is niet nodig.

1. Opening
2. Notulen vergadering d.d. 16 september 2006 *
3. Stand van zaken met betrekking tot de Vereniging en het Klokhuis
4. Goedkeuring Nieuwe Statuten*
Bij statutair onvoldoende aanwezigheid van leden
wordt er op donderdag 18 januari 2007 op dezelfde
tijd en plaats opnieuw een algemene ledenvergadering gehouden.
5. Financiën
• Jaarrekening ’05 en ’06 en begroting ’06 en ’07*
• contributiehefﬁng
Als voorzet stelt het bestuur voor per 2007 een
contributie te heffen van € 5,00 per jaar.
Dit om de vergaderkosten te dekken en de ledenadministratie actueel te houden.
6. Rondvraag
7. Sluiting
* De betreffende stukken zijn de leden toegestuurd.

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11 f. 070 358 71 90
Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00– 16.00 uur,
vrijdag 9.00– 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht,
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Dan staat onze receptioniste voor u klaar.

Vanaf de zeventiger jaren van de 19de eeuw veroorzaakten de
Impressionistische kunstenaars een revolutie met hun nieuwe
kijk op de schilderkunst. Daarna volgden vele kunststromingen
elkaar in snel tempo op. In deze cursus zal aandacht worden
besteed aan kunstenaars die aan het begin van de 20ste eeuw de
nadruk legden op vorm, kleur en ritme en niet zo zeer bezig waren met de weergave van (persoonlijke) menselijke emoties, zoals
de Fauvisten en Expressionisten dat deden.
Avant-garde stromingen
De kubisten, zoals de in Parijs wonende Pablo Picasso en Georges
Braque, gingen vanaf 1907 hoekige vormen gebruiken in hun
landschappen, naakten en portretten, geïnspireerd door Paul Cézanne en Afrikaanse plastieken. Vernieuwend was ook de manier
waarop ze met het perspectief omgingen. Sonia Delaunay en Robert Delaunay ontwikkelden een Kubisme met stralende kleuren.
De schrijver/dichter Apollinaire noemde hun werk ORFISME en
die term is als kunststijl de geschiedenis in gegaan.
Ook het Italiaanse futurisme is voorgekomen uit het Kubisme.
Het was aanvankelijk een literaire stroming waarbij kunstenaars en schrijvers hun ideeën verkondigden door middel van
manifesten: nogal schreeuwerige oden aan snelheid, energie en
nieuwe technologie. Beeldend kunstenaars als Umberto Boccioni
drukten dat uit in drukke, kleurige, naar de abstractie neigende
composities, met als doel: het weergeven van beweging.

ACTIE CONGO
foto Jan de Sonnaville

Agenda
algemene ledenvergadering
Vereniging ’t Klokhuis

Russische
kosten € 10 waar ’t Klokhuis
kunstenaars
Celebesstraat 4, 070 350.35.11
Het is interessant
aanvang 17.00 tot 20.00 uur
om te zien dat er in
Kaartverkoop in ’t Klokhuis
Rusland kunstet/m woensdag 13 december’06
naars waren die
tot vergelijkbare
ontwikkelingen
kwamen. Voor
het uitbreken van de Russische Revolutie van 1917, schilderden
Michail Larionov en Natalia Gontcharowa in een stijl die bekent
staat als: rayonisme. Het werk doet denken aan het Orﬁsme,
waarbij een manifest hoort wat weer geïnspireerd lijkt te zijn
door het Italiaanse Futurisme. De Rus Kasimir Malewitsj is de
man van het suprematisme: een puur abstracte stroming opgericht in 1913. Malewitsj gaat uit van geometrische vormen, als
driehoek, vierkant, cirkel en rechthoek Zijn kunst was spiritueel
en behoorde volgens hem absoluut autonoom te zijn.. Beroemd
is zijn “zwart vierkant”. Ook het constructivisme is een abstracte
kunstvorm, maar bepaald niet spiritueel of autonoom. Constructivistische kunstenaars, zoals Vladimir Tatlin en Alexander
Rodchenko, waren gek op nieuwe technieken en materialen; het
werd de kunst van de Russische Revolutie tussen 1917 en 1921.
In Duitsland zal in het bauhaus, opgericht in 1919, het Kubisme,
Futurisme en Constructivisme op geheel eigen wijze bedreven
worden door kunstenaars als Lyonel Feininger en Laszlo Moholy
Nagy en in Nederland in de stijl beweging, opgericht in 1917, met
bekende namen als Piet Mondriaan en Theo van Doesburg.
Start: vrijdag 12 januari van 10.00 tot 11.30 uur, of van 12.30 tot
14.00 uur.
Plaats: Wijkcentrum ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, te Den Haag.
Kosten: 105 Euro voor 12 lessen, inclusief een map met artikelen.
Leden van het Humanistisch Verbond betalen €95.

De acties om geld in te zamelen voor de opbouw van een basisschool
hebben een ongehoord succes. In stappen wordt de opbouw van
de basisschool van Perpetue gerealiseerd. De stichting Autonoom
Onderwijs Congo zal verslag doen van de voortgang. Ook bezint men
zich op nieuwe activiteiten want het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking geeft tot medio ‘07 de tijd om geld in te zamelen en
zal het bedrag vervolgens verdubbelen.
Opbrengst acties tot nu toe: bijna 10.000 euro!
• meer dan 5.000 euro van de Archipelschool, o.a. door een sponsorloop
• precies 3.000 euro van de diaconie van Vredeskapel/Duinzichtkerk
• een kleine 1.000 euro van het feest in de Vredeskapel
Samen met giften van andere gulle gevers en de verdubbeling van het
ministerie betekent dat er nu een kleine 20.000 euro beschikbaar is.
Jerry Bamana Kalonjé, Conseiller van de Congolese ambassade, bedankt
Mieke Hulsebosch voor de cheques van Archipelschool en diaconie.

Beheerder Willem van der Toorn
De heer M.C.C. Bakker voorzitter
martinbakker@stichtinghetklokhuis.nl
De heer R. Klein penningmeester
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
Mevrouw Robertson secretaris
Mevrouw L. de Bles lid
liesbethdebles@stichtinghetklokhuis.nl
De heer M. Groeneveld lid
melchiorgroeneveld@stichtinghetklokhuis.nl
Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Ouderenwerk Centrum Zuid
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Alexander Techniek, wat is dat eigenlijk?
We zitten soms uren vast in het verkeer, hollen heen en weer
naar scholen met kleine kinderen aan de hand, zware tassen
aan de schouder en thuisgekomen werken we uren aan de
computer om vooral nog maar even die deadline te halen
voor een artikeltje, brief of wat ook maar . Dit alles heeft
invloed op ons lichaam!
We reageren meestal automatisch op de vele prikkels van buitenaf, waardoor we niet bewust zijn van het feit dat we deze activiteiten vaak met veel te veel spierspanning uitvoeren. Vooral de nek,
schouders en zelfs de kaak hebben het zwaar te verduren! Ook
zitten we de helft van de tijd uitgezakt op een stoel (in de plaats
van de rug actief te gebruiken) en laten bijna alleen onze schouders “ het werk” van de rug doen. Met alle gevolgen van dien!
We realiseren ons te weinig dat de manier waarop we ons lichaam
in het dagelijks leven gebruiken ons functioneren beïnvloedt.
Slechte gewoontes kunnen problemen veroorzaken zoals rugpijn,
nekpijn, hoofdpijn, constante moeheid, RSI enz. We zijn zo aan
die pijntjes gewend geraakt, dat we ze bijna als normaal beschouwen. We denken dat het is nu eenmaal iets is waarover we geen
controle hebben en waartegen wij weinig kunnen doen…. Dit
hoeft niet het geval te zijn!

De Alexandertechniek
De Alexandertechniek is een praktische en simpele methode om
die gewoontes af te leren die problemen veroorzaken en bovendien
kom je door de lessen zowel fysiek als mentaal beter in balans.
De methodiek is uitgevonden door de acteur F.M. Alexander
(1869-1955) geboren in Tasmanie. Omdat hij stem- en ademhalings problemen had ontwikkeld waarvoor de doktoren geen
oplossing wisten, is hij zelf aan de slag gegaan om uit te vinden
waarom hij deze problemen had. Door zijn ontwikkelde methode
verdwenen niet alleen deze klachten, ook zijn voorkomen veranderde op een positieve manier! In 1904 reisde hij naar Londen
waar vele beroemdheden uit die tijd naar hem toe kwamen om
zijn methode, de Alexandertechniek, te leren.
Hij heeft bijna tot aan zijn dood op 86-jarige leeftijd les gegeven.
In Engeland wordt de Techniek al jaren op vele conservatoria,
theaterscholen, bedrijven en middelbare scholen aangeboden.
Op de website van de Nederlandse Vereniging van Leraren in de
Alexander Techniek, www.alexandertechniek.nl, en de Engelse
website; www.stat.org.uk, kunt u meer informatie vinden.
Wendelien is in het Klokhuis te vinden op maandag, dinsdag en
donderdag of u kunt mij bellen voor informatie op 070-392 01 65.

