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Bankastraat op
politieke agenda!
Burgerinitiatief herinrichting Bankastraat geslaagd
Meer dan duizend inwoners van Den Haag hebben hun handtekening gezet
voor een burgerinitiatief voor een veiliger Bankastraat en Bankaplein. Het
burgerinitiatief startte op 15 september en dankzij vele vrijwilligers,
winkels - vooral de Exotenhof- en ’t Klokhuis werd het zo’n succes.
De 1177 handtekeningen zijn 28 oktober j.l. aan het College van Burgemeester en
Wethouders aangeboden. Het burgerinitiatief is een mogelijkheid om voor
buurten en wijken belangrijke kwesties op de agenda van de gemeenteraad te
plaatsen. Na goedkeuring van b&w, wordt het nieuwe agendapunt formeel op de
Gemeenteraadsvergadering van 27 november j.l. gepresenteerd. Hierna zal het
plan eind januari 2009 in de Raadscommissie Verkeer, Milieu en Leefbaarheid
inhoudelijk worden besproken. Over de juiste datum zal u geïnformeerd worden
via de website www.archipelbuurt.nl of via onze digitale nieuwsbrief.
Met dit plan hopen de initiatiefnemers gevaar
en overlast van hard en onveilig rijdend verkeer
in de Bankastraat tegen te gaan. De initiatiefnemers hebben daarvoor concrete voorstellen
gedaan. Vanaf de Aletta Jacobsweg komt hard
rijdend verkeer de Archipelbuurt via de Bankastraat binnen. Snelheidsremmende voorzieningen ontbreken. Dit geldt ook voor fietspaden of
fietssuggestiestroken. Het Bankaplein is een
rotonde in verschillende richtingen met veel
passerende fietsende scholieren. Ook daar ontbreken snelheidsremmende voorzieningen. In het bredere deel van de Bankastraat waar zich veel winkels bevinden
nodigt de huidige infrastructuur uit tot verwarrende verkeerssituaties. De afgelopen vijf jaar hebben zich 47 door de politie geregistreerde ongelukken voorgedaan,
waarvan dertien met lichamelijk letsel.

Ruim duizend
handtekeningen
voor veiliger
Bankastraat en
Bankaplein

Met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen is een bedrag van ongeveer
600.000 euro gemoeid, aldus de gemeente Den Haag.
Tot de ondertekenaars horen het Haagse PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink,
het cda-Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek, televisiepresentator Ferry Mingelen
(nova/Den Haag Vandaag) en uiteraard heel veel andere buurtbewoners en
inwoners van Den Haag die dit burgerinitiatief steunen. De fractie van de vvd in
de Gemeenteraad heeft zich achter het initiatief geschaard.
De verwachting is dat – wanneer de Gemeenteraad akkoord gaat – de snelheidsbeperkende maatregelen begin 2010 worden uitgevoerd.

08
09

december 2008

inhoud o.a.

Motie verplaatsing
CentrumRing
niets waard
In 2001 besloot de gemeenteraad van Den Haag
via een breed gedragen motie dat het tracé van
de Centrumring, die nu loopt over Laan Copes
en Patijnlaan, zou worden verlegd naar het Telderstracé, zodra de ‘opwaardering’ van de NW
Hoofdroute gereed zou zijn. Volgens ons werd
met ‘opwaardering’ bedoeld de aan-sluiting van
de Landscheidingsweg op het Telderstracé door
middel van de tunnel, die in september jl. officieel is geopend.
In 2007 werd een afgezwakte motie aangenomen
(b&w moesten nu ‘een studie doen’ naar die verlegging) en inmiddels heeft deze ‘studie’ van wethouder Smit uitgewezen dat die verlegging niet kan.
Wellicht is dit mogelijk over 20 of 30 jaar als de nw
hoofdroute vanaf de Scheveningseweg tot nabij
Kijkduin is ondertunneld. Een duidelijker bewijs
van de onbetrouwbaarheid van dit gemeentebestuur is voor de bewoners nauwelijks denkbaar. De
wethouder beschouwde de kwestie als afgedaan,
maar wij niet. De kwestie werd geagendeerd op een
extra vergadering van de raadscommissie vml van
28 oktober j.l.. Er is ingesproken door vier van onze
wijkgenoten, die goed gemotiveerde steun ontvingen van de oppositiepartijen D66, cda en de Haagse
Stadspartij. Het werd een beschamende vertoning,
opgevoerd door vvd-wethouder Peter Smit en de
collegepartijen vvd, PvdA en Groen Links. Kennelijk was afgesproken de besluitvorming uit het verleden te negeren, waarbij de argumentatie er niet
toe deed.
De wethouder verloor zich in woordspelletjes (over
wat ‘opwaardering’ zou betekenen) en hij is vastbesloten Laan Copes/Patijnlaan en Javastraat verder
‘op te waarderen’ tot een racebaan mede voor doorgaand verkeer met een nog veel grotere capaciteit
dan nu. De gezondheid van de bewoners en vooral
van hun kinderen interesseert dit gemeentebestuur
geen fluit. De auto dient te allen tijde voorrang te
krijgen! Maar wij geven niet op.
>> lees verder op pagina 9

Expats archive
>> pagina 3 en 7

Cantaloupenburg a/h woord
>> pagina 6

Op huisbezoek
>> pagina 9

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

Vrienden van Den Haag

Nieuwjaarsreceptie!
zondag 11 januari 15.00 - 17.30 uur
Uitreiking Ere-Prijs aan een vrijwilliger,
die zich al jaren actief inzet voor onze wijk.
Stichting Het Klokhuis, Vereniging ’t Klokhuis,
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark,
Stichting Wijkbus Stap -In
Foto door Margot C. Berends

Wilt u per mail op de hoogte gesteld worden
van de nieuwtjes uit de buurt: meld u aan bij
secretariaat@archipelbuurt.nl en krijg 1 keer
per 2 weken de nieuwsbrief toegestuurd.

Vrienden van Den Haag organiseert allerlei activiteiten en geeft elk najaar een serie wenskaarten
uit met eigen foto’s van de stad. Bovenstaande
foto is één van die prachtige kaarten!
>> lees meer op pagina 7
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
secretariaat
Administratieve ondersteuning
mw Else Ponsen-Breugem
Bereikbaar:
maandag: 09.00 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 10.00 uur
t. 084 73 71 029
f. 358 71 90
e. secretariaat@archipelbuurt.nl
bestuur
Voorzitter, dhr. mr. W. Taekema
t. 363 60 77
e. wybe@archipelbuurt.nl
Vice-voorzitter, jhr. mr. G.
Hooft Graafland
t. 360 41 95
Secretaris, mw A.G. BeekmanOtte, t. 354 80 06

Penningmeester, dhr R. Klein
t. 362 57 44
lid, mw. E. Blitz
t. 364 87 27
lid, dhr. A. Bloembergen
e. auke@archipelbuut.nl
contact openbare ruimte
josien@archipelbuurt.nl
wijkberaadsvergadering
donderdag 22 januari 2009
20.00 uur, ’t Klokhuis,
Celebesstraat 4
wijkkrant
Sluiting kopij: 26 jan. 2009
Sluiting advertenties:
2 februari 2009
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 350 35 11
secretariaat@archipelbuurt.nl

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

De cijfers over ‘Hoe veilig is mijn wijk’ van het derde kwartaal van 2008 zijn door
Haaglanden bekend gemaakt. Hierbij valt op dat het aantal diefstallen uit auto’s in
de eerste negen maanden van 2008 al even groot is als in heel 2007. Dat geldt voor
beide delen van onze wijk. Fietsendiefstal en vernieling scoren onverminderd
hoog. Gunstig is de afname van bedreiging en van diefstal uit de woning.
Ook mishandeling laat lagere aantallen zien.

illustraties / vormadvies
Jean Cloos

Als u iets ziet, bel dan in dringende gevallen 112, anders 0900-8844.
Wilt U anoniem blijven, bel dan 0800-7000.

ontwerp
Wilmar Grossouw

Zie voor meer informatie :

website
www.archipelbuurt.nl
website redactie
website@archipelbuurt.nl

Florence, Het Schakelpunt
Dagverzorging en
Ontmoetingscentrum
Burg.Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag
Zorgwinkel
Ma t/m vr 09.00 - 16.00 uur
Ria Koppert, Annelies van
der Heijden, t. 754 13 00 of
t. 754 05 55
Tel. Bereikbaar 08.00 - 16.30 uur

Dagverzorging, maaltijden en
activiteiten
Info: 754 13 40
Prikpost huisartsen
dinsd. en dond. 09.00 - 10.30 uur

Florence Thuiszorg
t. 754 05 00
Hanneke Keus
Huish. hulp, verz. en verpleging
b.g.g. 754 07 35

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)
Borneoflat – Staedion –
informatie 0900 14 24

Burenhulp
Mevr. M. Simonis-van Harten
vanaf 11.00 uur, t. 350 34 94
Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, t. 355 82 12
Koster mw R. de Jong
ds. Casper van Dongen
t. 324 99 00 (info pag. 11)

www.hoeveiligismijnwijk.nl
het hele jaar 2007
Archipel Willemspark

vormgeving
Annebel Schipper

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

Hoe veilig is mijn wijk

autodiefstal
bedreiging
beroving op straat
bromfietsdiefstal
diefstal uit auto
diefstal uit bedrijf
diefstal uit woning
fietsdiefstal
mishandeling
vernieling
winkeldiefstal
zakkenrollerij
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Een hartelijke dank
Begin oktober was ik slachtoffer van een gewelddadige roofoverval in de Malakkastraat. Een tweetal daders hadden het voorzien op mijn geld. Doordat de buurt
adequaat reageerde op mijn hulpgeroep zijn de twee gevlucht, mij achterlatend
met meerdere steekwonden in rug en borst, waarvan een aantal zeer ernstig. Ten
gevolge van deze verwondingen waren beide longen ingeklapt. Dank zij snel
handelen van de Politie en de Eerste hulpdiensten heb ik dit kunnen overleven.
Gelukkig zijn de daders kort na de overval gepakt. Wij hopen dat zijn hun
gerechtelijke straf niet zullen ontlopen.

Katten op

Oppassen geblazen!

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

pas!

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
Anneke Kreemers (15 jaar) t. 06 488 34 337
Mw C. Weeik (22 jaar)
t. 06 247 14 889
Mw M. Vollema (19 j.) za/zo t. 06 51958607
			
070 322 51 31

Vincent Verhulst (19 jaar) t. 070 352 15 43
Nynke Verhulst (16 jaar)
t. 070 352 15 43
Jorrit Verhulst (15 jaar)
t. 070 352 15 43
Marius ter Kuile (14 jaar) t. 070 360 01 73

Clubhuis Cantaloup
Stichting
Clubhuis ‘Cantaloup’
Cantaloupenburg 26a
2514 kl Den Haag
t. 06 27 28 25 76
Bankno. 179944797
clubhuiscantaloupe@gmail.com
secr: Laurien Trojan-Piek

Onze clubs
Damesclubs
Dinsdag: 19.30 - 22.00 uur
Woensdag: 10.00 - 12.00 uur
Cokkie Bonte, t. 346 35 23
Do-it-yourself club
Maandag 9.30 - 12.00 uur
Irna Schurwanz, t. 389 74 12
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Dit zijn uiterst nare ervaringen geweest. Gelukkig ligt dit achter ons en kijken we
weer naar toekomst. De genezing van de lichamelijke wonden helen voorspoedig,
hoewel het totale herstel nog wel enige tijd zal vragen. De heling van de geestelijke
impact van het gebeuren zal mogelijk een nog langere tijd vergen. Langs deze weg
willen wij graag speciaal die buren bedanken die zich hebben ingespannen om de
eerste hulp te verlenen, de Politie en Eerste hulpdiensten hebben gebeld en voor
bijdrage aan de prachtige bos bloemen. Tevens bedanken wij degene die tijdens
onze moeilijke momenten belangstelling, steun en medeleven hebben betoond.
Dit was voor ons hartverwarmend en van grote steun.
tom en hannie van den oetelaar

Klachten Stadsbeheer tel. 353 30 00
Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark
betaalt u €40,- per jaar. Geen
dure vriendschap, want je
mag een keer gratis gebruik
maken van het clubhuis voor
bijvoor- beeld een kinderpartijtje of een vergadering.
Bovendien kan je deelnemen
aan vriendendagen. Leden,
vrienden en donateurs ontvangen regelmatig nieuws
brieven. Ooievaarspas €25,–

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

Wijkagenten Archipel & Willemspark
mw M. Hoogerbrugge
marianne.hoogerbrugge@haaglanden.politie.nl
mw Y. Ipema
yvonne.ipema@haaglanden.politie.nl
Milieu- en Horecamedewerker
Larry Zoetemelk

Samen op de Sofa?
Stadsdeel Escamp en woningcorporatie Staedion gaven opdracht voor de eerste drie banken. Daarna volgde wethouder
Baldewsingh die er acht liet maken door inwoners van Den
Haag en ze aan de acht Haagse stadsdelen cadeau deed. En nu
de rest… statistisch gezien zou onze wijk toch goed moeten
zijn voor minstens twee exemplaren? Mogelijke locaties zijn
makkelijk te bedenken: ergens in het nieuwe Banka-plan, in
de Mallemolen of op het Nassauplein?

Samen op de sofa, dat associeer je eerder met een knus zitje in een warme kamer dan met een stenen bank in de buitenlucht. Toch is het plan van de Haagse organisatie Stek
om verspreid over de hele stad maar liefst zeventig ‘mozaïekbanken’ in huiskamermodel te plaatsen. Doel is met bewoners samen de banken te mozaïeken voor hun eigen
straat of wijk. Zo ontmoet je elkaar al voordat je samen op je zelfgemaakte vrolijke buurtbank zit.

Project
Saskia van Haeren, de grote stimulator en ‘bouwer’ van de eerste elf Haagse sofa’s kan er enthousiast over vertellen. In principe kan zo’n bank overal gemaakt worden, bij voorkeur in de
wijk zelf, bijvoorbeeld in een leegstaand winkelpand. Nodig
zijn vrijwilligers die het plan willen uitvoeren, bewoners die
samen de mozaïeksteentjes leggen, een ontwerp van de bewoners zelf of van een kunstenaar naar keuze (de ontwerpen van
de acht banken voor Baldewsingh waren van onze Haagse

Matla

O

oit voorzag het Haagsch Persbureau
Matla, gevestigd in de Riouwstraat,
vooral katholieke kranten van kopij
en informatie. Een nazaat van de oprichter is
bezig met een historisch onderzoek naar het
persbureau. Hij komt graag in contact met
mensen die uit eigen herinnering kunnen
vertellen over Matla, zoals wijkbewoners en
(oud-)journalisten. Reacties naar Pelle Matla,
Heesterstraat 32, 2563 rc Den Haag,
tel .070 887 66 56 of 06 54 22 46 91.

Kunstzaal Kleykamp
de geschiedenis van een
vooroorlogs instituut

W

ij wonen in een buurt met vele
verhalen. Eén ervan is vastgelegd
in een monumentaal boek,
Kleykamp – de geschiedenis van een kunsthandel
ca. 1900-1968. In Museum Beelden aan Zee
vond vrijdag 31 oktober de officiële presentatie
plaats. Burgemeester Josias van Aartsen, zich
tegenover een zaal vol genodigden omstandig
verontschuldigend voor het feit dat hij drie
kwartier te laat was, mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
Kunsthandel Kleykamp in Den Haag
De wortels van Kleykamp liggen in Rotterdam.
In 1909 werd verhuisd naar Den Haag, omdat
daar het kunstklimaat gunstiger was. “En dat
is nog steeds zo,” liet de burgemeester in zijn
speechje niet weinig lokaalpatriottisch weten.
Hij gaf de stad dan ook goede kansen te
worden uitgeroepen tot Europa’s Culturele
Hoofdstad 2018, wat een welwillend lachje
ontlokte aan zijn publiek. Na aanvankelijk
gevestigd te zijn in de Oranjestraat werd in
1916 een villa van landhuisachtige allure
betrokken op de plek waar nu de nibc Bank
kantoor houdt, dus pal tegenover het Vredespaleis,. Hier groeide Kunstzaal Kleykamp uit
tot een nationaal toonaangevende kunsthandel. Kunstenaars zoals Jan Toorop, Vincent
van Gogh, en schilders van de Haagse School
hebben er geëxposeerd. Maar ook een
beroemde dilettant als koningin Wilhelmina.
Openbare figuren van naam kwamen regelma-

Idee?
Het eerste wijkproject gaat nu van start in de Schilderswijk.
Laten we oppassen dat we niet de laatste zijn, want dan vissen
we misschien achter het net. En als internationale Stad van
Recht en Vrede kunnen we een beetje Barcelona-allure best gebruiken, met onze eigen Gaudi! Graag krijgt de redactie (of de
Bewonersorganisatie) suggesties uit de wijk.
ak
Informatie over de sofa’s in Den Haag is te vinden op:

Buur t

www.steknet.nl en www. tomeetistocreate.nl
Algemene informatie over de banken:
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tig langs voor een lezing. Er is
het smakelijke incident rond
Jan Toorop en Louis Couperus. De schilder
eiste dat zijn werk verwijderd werd uit de zaal
waar de schrijver een voordracht zou houden.
Hij wenste zijn heilige scheppingen niet bloot
te stellen aan de praatjes van een lichtzinnige
schrijver.

Kleykamp in de oorlog
In 1941 werd Huize Kleykamp geconfisqueerd
door de Duitsers. Die achtten het pand uitermate geschikt om er het Centrale Bevolkingsregister en daarmee de duplicaten van alle uitgegeven persoonsbewijzen in onder te brengen. Zo kon de bezetter snel en moeiteloos
vaststellen of een persoonsbewijs al of niet
vals was. Een maatregel waar vele verzetsstrijders en onderduikers onder hebben geleden.
Op 11 april 1944 viel het gebouw op advies van
de illegaliteit ten prooi aan een precisiebombardement van de raf. Een recente aflevering
van het televisieprogramma Andere tijden en
Wikipedia leren dat daarbij 61 medewerkers
omkwamen. Ook een deel van de Alexanderkazerne aan wat toen nog Laan Copes van
Cattenburgh heette en nu Patijnlaan werd
getroffen. Na de oorlog werd een nieuw onderkomen betrokken, aan de Anna Paulownastraat, maar al gauw bleek dat het gedaan was
met het instituut Kleykamp. Met het bombardement was kennelijk ook de ziel getroffen.
Met Kleykamp – de geschiedenis van een kunsthandel ca. 1900-1968 is een Haags verhaal (en
dan ook nog eens uit onze eigen Archipelbuurt!) van grote kunsthistorische en geschiedkundige waarde vastgelegd. Hoed af voor de
auteurs.
hb
Titel	Kleykamp – de geschiedenis
van een kunsthandel ca.
1900-1968
Uitgever Uitgeverij Waanders, Zwolle
ISBN
9789040084713
Prijs
€ 39,95

Rijmbijbel

N

Wouter Stips) en last but not least een sponsor. Een koud kunstje in een zo artistieke en geëngageerde buurt als de onze, zou
je zeggen? En Saskia, een flamboyante Nijmeegse met Spaanse
‘roots’ die speciaal hiervoor door Stek naar Den Haag gehaald
is, neemt de supervisie op zich.

iet echt in onze wijk maar wel degelijk
de moeite waard: unieke tentoonstelling over Jacob van Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. Van Maerlant,
Vlaams dichter, zette in dit boek, voltooid in
1271, bijbelse verhalen op rijm waarbij hij als
eerste de volkstaal gebruikte. Waarmee de
bijbel voor meer mensen toegankelijk werd
dan tot dan toe het geval was. Zie voor meer
informatie:
www.meermanno.nl

www.socialsofa.com

Eten op niveau

et is goed van eten en drinken in
onze buurt. Neem de Bankastraat.
Gransjean Wijnen & Delicatessen
behaalde in de jaarlijkse wedstrijd voor foodspecialiteitenwinkels een buitengewoon eervolle vierde plaats. Aanstormend talent
Annelies van den Ende van Zuivelland eindigde als elfde in de strijd om de eretitel ‘Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak 2009’. Let wel:
het gaat hier om een landelijke competitie.
Beide ondernemers van harte gefeliciteerd!

Hip nieuw hotel

H

otel Mozaïc, op de hoek van Banka en
Laan Copes, is open! Op de heuglijke
dag 7 november j.l. had de eigenaresse geen stem meer, vermoedelijk omdat ze de
laatste werklieden zo heeft aangespoord alles
op tijd piekfijn voor elkaar te krijgen. Drijvende kracht achter het hotel is de 33-jarige zakenvrouw Carina Waaijer. Het hotel van Waaijer
staat op de Laan Copes van Cattenburch, hoek
Bankastraat . Het hotel is gevestigd in een klassiek pand uit 1880 en diende oorspronkelijk als
woonruimte.
Het hotel heeft 25 luxe driesterrenkamers, een
ruime vergaderruimte en een rustige wifilounge, die ook voor niet hotelgasten toegankelijk is. Iedere kamer in het hotel is anders en
vertelt een eigen verhaal over de omgeving.
De bekende Haagse fotografe Karen Kommer
maakte beelden van Den Haag en verwerkte
deze in fotowanden op de kamers. Het hotel
gaat zich richten op zowel de zakelijke als
toeristische markt en wil zich onderscheiden
door een persoonlijke service te bieden op 4 á�
5 sterrenniveau.
Corina Waaijer werkte voorheen voor onder
andere softwaregigant Microsoft en Ahold.
De naam Moziac (zonder puntjes op de i) vond
ze tijdens een trip door Azië. Het staat dit keer
niet voor kleurige tegelwerken maar is symbolisch voor kleurrijk, variatie, afwisseling en
tegelijkertijd voor eenheid, aldus Waaijer.
www.hoteliers.nl/den-haag/
hotel-mozaic

Yes we can!

F

ans van Obama in de Bankastraat.
Maar de grootste fan van allemaal, misschien wel van heel Nederland, woont in
de Malakkastraat, Leo Schepman. Hij geldt als
een van de oprichters van de Obama fanclub,
een initiatief dat de plaatselijke en zelfs landelijke pers haalde. Nu de eerste opwinding rond
Obama wat is gaan liggen, zijn we benieuwd of
het een beetje wil lukken. Stromen ze toe, de
nieuwe leden? Leo Schepman: “We zijn overspoeld met enthousiaste reacties, er hebben
zich al meer dan 400 leden aangemeld.
Momenteel werken we aan de perfectionering
van onze site www.obamafanclub.nl. Onlangs
hebben we de eerste ‘Obama Lecture’ georganiseerd. Gastspreker: Amerika-deskundige
Willem Post die zijn nieuwe boek ‘Obama
Wereld’ ten doop hield. En we bereiden een
groot evenement voor op 20 januari 2009, de
dag van de inauguratie van de nieuwe president van de vs.
En natuurlijk hopen wij op een uitnodiging op
het Witte Huis in Washington. Tegen de mensen die daarop sceptisch reageren zeggen we:
Yes, we can!”
hb

Een luguber protest

V

anaf de Ary van der Spuyweg, ter
hoogte van koffiehuis De Prinsevink,
heb je er goed zicht op. Koffiehuisbaas
Frank weet natuurlijk weer precies hoe het zit.
“De katholieke begraafplaats wil vanwege
ruimtegebrek boven-gronds gaan begraven,
etagegewijs. Doen ze in Italië ook, dus waarom niet hier.” Een buurman ziet het niet zo
zitten, vandaar het bord. En Frank? “Ik vind
het prima. Rond begraafplaatsen zie je altijd
de mooiste beplantingen.”
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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

SCHOONHEIDSINSTITUUT

Ria Wiek

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

HENNEMAN B.V.

 diverse schoonheidsbehandelingen
 permanente ontharing (ELOS)
 microdermabrasie

sinds

1916

Ria Wiek (l) en Christel Reijgersberg
e wijkkrant
: Archipel
ctpersoon wijkkrant
: Else Ponsen
Aanleg en onderhoud van:
adres
: secretariaat@archipelbuurt.nl
• alle elektrische installaties
van opmaak en
opdr. van bedradingen
: 12-12-05 (zie emailreservering d.d. 28-11-05)
vernieuwing
• c.v. installaties
cht voor het jaar • sanitaire
installaties: 2006 (of eerdere advertenties)
keuken en badkamer installaties
dak- zink en rioolwerk
de• beveiliging,
advertentie:
ook aanbrengen
van buitenveiligheids
Trebuchet
MS verlichting
• onderhoudsabonnementen c.v.

jzingen voor
lettertype:
“conflict?”: zonder hoofdletters, gecentreerd, extra expanded
en nachtservice
“Mr. Jos W van DagVught”:
11 pts
Telefoon
070 - 354 94 94
“Adres .... etc.:
9 pts
“mediator”: italic
maat: 10 * 7,5 cm 5 advertenties voor de prijs van 4 = 300 euro
uitlijnen: rechts en onder

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

 verwijderen pigmentvlekken
 verwijderen rode vaatjes
 manicure en voetverzorging
 voetreﬂex- en andere massages
Schoonheidsinstituut Ria Wiek werkt - indien noodzakelijk of gewenst samen met een dermatoloog.
Voor meer informatie kunt u tijdens werkuren bellen met Ria Wiek (06 51885527)
en op dinsdag en vrijdag ook met Christel Reijgersberg (06 25461581).
Of kijk op www.schoonheidsinstituutriawiek.nl

Wie was deze Tjalie Robinson?
Voor wie Indische banden heeft is dat geen vraag; in onze eigen
Archipel zijn na de tweede wereldoorlog heel veel mensen uit
Indonesië neergestreken en ik heb begrepen dat de start van Tong
Tong in de Celebesstraat is geweest. Maar voor wie niet bekend is
met de geschiedenis van Nederlandsch-Indië is Tjalie (nog) een
onbekende.

Sint Maarten krijgt
eigen rap van Luca
en vriendinnen

Tjalie Robinson (1911-1974) werd als Jan Boon geboren in Nijmegen,
groeide op in een militair milieu in Indië; hij leefde jarenlang in
krijgsgevangenschap tijdens de Japanse bezetting. Als kind van
Oost en West kwam hij in de na-oorlogse Indonesische revolutie
tussen twee kampen terecht. In die periode liet hij volop van zich
horen: als gedreven journalist, en als schrijver van een klein maar
uniek Indisch oeuvre (onder het pseudoniem Vincent Mahieu)
Piekerans van een straatslijper, Tjoek en Tjies. Na zijn migratie naar
Nederland was hij de drijvende kracht achter het tijdschrift Tong
Tong, dat de overzeese geschiedenis van Nederlandsch-Indië niet in
het vergeetboek wilde laten verdwijnen. In het verlengde daarvan
organiseerde hij o.a. het ‘Indische leven’ met de Pasar Malam.

Tjalie Robinson
multiculturist

Op woensdag 29 oktober j.l. is het boek ‘Tjalie Robinson Biografie
van een indo-schrijver’ (geschreven door Wim Willems) officieel
gepresenteerd in Theater Diligentia. Het was een heerlijke bijeenkomst, bezocht door veel mensen die met het voormalige Indië te
maken hadden. Er was een uitgebreid programma met een film met
fragmenten over en rond Tjalie Robinson, Coen Pronk las voor uit
‘Piekerans van een straatslijper’, Astrid Seriese zong een paar
gedichten van Tjalie begeleid door haar band, en wethouder Rabin
Baldewsingh verraste iedereen met de toezegging om het plein in de
nieuwe Houtrust-woonwijk de naam ‘Tjalie Robinsonduin’ te geven.

Pasar Malam
De oorspronkelijke Pasar Malam werd jarenlang georganiseerd in
de Houtrusthallen (vandaar de naam Tjalie Robinsonduin op die
plaats!). De Pasar werd steeds groter en bekender; de in onze wijk
wonende schoondochter van Tjalie, Ellen Derksen, nam in toenemende mate het voortouw in de organisatie daarvan, en dat doet ze
nog steeds.
Het inmiddels landelijk overbekende evenement – nu Tong Tong
Festival geheten – trekt heel veel mensen naar Den Haag en fungeert
als jaarlijkse plaats van samenkomst voor alle Indo-liefhebbers in
ons land.
Tjalie Robinson, een bijzondere man! Voor wie nader wil kennismaken met hem is het boek van Wim Willems een uitstekende gelegenheid om hem te leren kennen!
ed

Wie hoor ik?

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

Sara Jäggi
zangeres en pianiste

Je moet even wat moeite doen om Sara
muziek te horen maken; thuis heeft ze
geen vleugel; die is verhuisd naar de
Malakkastraat. Maar daar bezorgde hij
overlast, dus verhuisde de vleugel opnieuw. Maar buiten de buurt kunt u
Sara als professionele zangeres op
allerlei plekken horen. Of misschien
hoort u haar op een cd! (zie voetnoot)
Sara Jäggi komt uit Zwitserland en woont
met haar Perzisch/Duitse echtgenoot en
1-jarig zoontje Ananda in de Celebesstraat.
De wortels van dit gezinnetje liggen ook in
de Archipelbuurt; de Riouwstraat 51 was
vroeger een studentenhuis; daar leerden
zij elkaar kennen.
Vleugels
Thuis in Bern, Zwitserland, groeide Sara
op in een gezin, gedrenkt in klassieke muziek. Haar vader was pianist, organist en
dirigent van diverse koren.
Thuis zong Sara veel en graag bij de piano,
maar uiteindelijk ging ze op het Conservatorium in Bern toch een pianostudie volgen. Na haar Bachelors diploma wilde zij haar vleugels uitslaan:
naar andere landen, weg uit Bern en een nieuw hoofdvak; zang. Via
wat omzwervingen in Scandinavië kwam ze in Nederland en werd
zowel in Utrecht als in Den Haag toegelaten tot de zangstudie aan
het Conservatorium. Omdat het conservatorium hier een richting
‘Oude Muziek’ heeft, werd het Den Haag. Met veel vrijstellingen was
er tijd genoeg om als oppas te werken voor de twee zoontjes van een
bekende violiste hier in onze wijk.
En ze vond een kamer in de Riouwstraat.
“Ik dacht dat ik wel op het conservatorium kon studeren, maar de
instrumenten bevinden zich daar in erbarmelijke toestand. Met
steun uit Zwitserland kwam er gelukkig een eigen vleugel. En de
buren daar? Die vonden het alleen maar leuk dat ik speelde! Er
kwamen leerlingen zowel voor piano- als voor zanglessen. Veel

kinderen. Dus organiseerde ik ook voorspeelmiddagen. Nu ik een baby heb, kan
ik veel minder leerlingen aannemen. Ik
heb intussen vooral volwassen leerlingen.
Kinderen hebben het zo druk met hockey,
tennis, paardrijden, school. Steeds hoorde ik dat ze echt niet hadden kunnen studeren. Dat probleem heb ik met volwassenen niet”.
Docenten aan het conservatorium waren
onder andere Jill Feldman, Michael
Chance en Marius van Altena.
Vaart in de carrière
In 2006 studeerde Sara af met een concert
dat zij gaf in de Oud-Katholieke Kerk.
Als sopraan treedt ze geregeld op met de
Nederlandse Bachvereniging. Behalve oratoria zingt zij ook kamermuziek en opera.
Samen met een stel andere buitenlandse
studenten richtte zij het vocaal ensemble
Vox Luminis op*). “Met onze eerst cd wonnen wij direct drie internationale prijzen.
Binnenkort komt er ook bij Ricercar een
tweede cd uit”.
Er zijn concerten op festivals in Frankrijk en België. Zo treedt zij
binnenkort op in Gent tijdens een muziekweek. Haar moeder uit
Zwitserland komt dan over om op Ananda te passen.
Volgende prioriteit is het vinden van een goede woon-werk-muziekplek. Hopelijk lukt dat in de Archipelbuurt, want ook Sara woont
hier graag.
es
* zie website
www.voxluminis.com
Wilt u zichzelf of iemand anders voordragen
voor deze rubriek, laat ons dat horen!
tel. 350 3784 of mail ellen@archipelbuurt.nl

Lege snoepvakken bij Albert Heijn? Dat was natuurlijk te verwachten. Druk, druk, druk, het is al 17.45 uur.
De eerste groepjes kinderen zijn waarschijnlijk voor
niks langs ons huis gelopen. Nee, deze familie doet dit
jaar niet mee, denken zij. Geen brandende kaars om
aan te geven dat ze meedoen aan Sint Maarten. Maar
we doen wél mee, we hebben een paar dagen eerder
een stel Halloweenkinderen nog gezegd: “Nee, wij
hebben geen snoep in huis, wij houden van Sint Maarten, kom de 11e november maar terug”. Mijn ogen
speuren de vakken af, moet ik mijn toevlucht nemen
tot mandarijnen? Eigenlijk ben ik helemaal niet van
‘het snoepen’, maar één keer per jaar, dat moet toch
kunnen?
Mijn gedachten gaan terug naar vier jaar geleden toen
onze jongste zoon voor het allerlaatst meeliep. Gewoon asociaal veel snoep binnenhalen in je eigen
buurt, die wel lijkt te liggen in Luilekkerland. Je sjouwt
een lampion met een echt of een nepkaarsje mee, je
zoekt de lichtjes, je belt hier aan en daar, je koestert je
steeds voller wordende plastic zak en laat de stembanden wat trillen en dan… graaien maar. Je bent voor het
eerst zonder ouders maar met wat vriendjes, vriendinnetjes of buurkinderen op stap, in het donker, met of
zonder lucifers, en je weet, dit wordt een onvergetelijke avond waarop toegeslagen moet worden.
En sta je als ouder eerst nog achter een auto of struik,
op een dag zeg je ‘ga lekker zelf, veel plezier’.
Liedjes en raps
Uit onvrede over veel slechte liederen, matige teksten
en nog matiger optredens, stak ik jaren geleden nog
veel energie in het aanleren van een mijns inziens wat
beter lied. Ik leerde het mijn kinderen en hun vriendjes, en het begon zo:

Sint Maarten, Sint Maarten
Sint Maarten ging te paard door het land,
hij vocht voor de keizer, zwaard in de hand.
De vijand had hij op de vlucht gejaagd,
want dat had de keizer zelf aan hem gevraagd.
(er zijn nog drie coupletten)
Hé gelukkig, neuriënd en wel zie ik dat daar helemaal
onderop en achterin Red Band me uit de brand helpt.
Het ziet er helemaal goed uit. Gelukkig ligt er ook nog
een zak spekkies. Ook die laad ik in mijn mand. Als ik
thuiskom vraag ik twee van mijn drie zonen (14 en 18
jaar) snel de aardewerken pot met brandende kaars
naar buiten te brengen en alle lichten te doven. We besluiten één voor één naar de deur te gaan. Hup snel alle
lekkers op een blad bij de deur, wij zijn er klaar voor!
Als de bel gaat en ik verwachtingsvol opendoe, wordt
ik overdonderd met lichtjes, pretoogjes en een goedlopende zelfgemaakte rap van buurmeisje Luca met een
stel vriendinnen. Dat is waar ik het voor doe…
Sint Maarten kent in onze buurt twee moeders. Claudette Verschut (Riouwstraat) en Isabelle Hylkema (Billitonstraat) introduceerden de viering van dit feest in
onze buurt. Zij begonnen er zo’n 10 jaar geleden mee,
vormen beide niet te missen bezoekadressen en zetten
een traditie in gang die niet meer weg te denken is.
cr
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de straat aan het w
Het project Cantaloupenburg
In de jaren 70 van de vorige eeuw waren er op het terrein van de Frederikskazerne een klein speeltuintje en
een paar groentetuintjes. Omdat daar een flatgebouw
werd neergezet moesten de tuintjes en de speeltuin verdwijnen, tot groot verdriet van de omwonenden. Een
aantal ouders van kinderen uit Willemspark hebben
de gemeente gevraagd of er ergens anders niet een
speeltuintje en wat tuintjes gemaakt konden worden.
De gemeente zag daar wel wat in en kocht daartoe het
binnenterrein tussen Cantaloupenburg en Frederikstraat. Er werd een clubhuis gebouwd en er kwamen
twee betaalde krachten, die daar de hele dag aanwezig
waren: ‘het project Cantaloupenburg’. Op 15 juni 1975
werd de tuin geopend door de toenmalige wethouder
Vink. Maar het bleek toch een kostbaar ‘project’: er
moest bezuinigd worden, de betaalde krachten verdwenen weer en in 1983 was het gedaan met het ‘project’.

Loes Wiessner en Koos Groeneweg

Wonen in de moestuin
van Koning Willem iii
Ooit verbouwde hier de Koning zijn cantaloupen, een soort meloenen. Nu wonen
de Cantaloupers hier, geen familie! Wel een hechte gemeenschap, althans de oude
bewoners, ze kennen elkaar allemaal. Dat geldt niet voor de vele expats, die erg
happig zijn op een pandje dichtbij het centrum maar het ook snel – voor veel geld!
– weer van de hand doen. Weinig herinnert meer aan de koninklijke connectie: het
hofje op de hoek van de Schelpstraat was bestemd voor hofdames maar die
hebben plaats gemaakt voor jongere mensen.

Actie vanuit de buurt
De bewoners wilden de tuin natuurlijk niet kwijt!
Een aantal ouders vroegen de gemeente of de tuin en
clubhuis (waar de gemeente kruiwagens e.d. wilde
neerzetten!) gerund mocht worden door vrijwilligers.
Nog in hetzelfde jaar 1983 werd een Stichting Clubhuis Cantaloup opgericht die met vrijwilligers ging
zorgen voor de activiteiten in het clubhuis. De kaartclub was er, er kwam een woensdagochtend-club, en
weer iets later een club voor volwassenen. Dankzij
veel energieke en actieve vrijwilligers draaien de
clubs goed, de tuin en het clubhuis worden goed bijgehouden, de gemeente verzorgt het groen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat er geen ‘vreemd’ volk
binnenkomt, ze openen en sluiten de poort elke dag.
Op 17 juni 2000 hebben ze het 25-jarig bestaan met
vreugde gevierd.

Stichting Clubhuis Cantaloup
Zo langzamerhand breidden de activiteiten in het
clubhuis flink uit, en momenteel is er een ‘Club doit-yourself ’ (info: Ina Schurwanz, tel. 070 389 74 12),
Creatieve damesclub (info: Cokkie Bonté, tel. 070 346
35 23) met daarnaast activiteiten als Nieuwjaarsborrel, Paasknutsel, Straatspeeldag, Zomercafé, St. Maartenknutsel en –optocht en Kerstknutsel. Het clubhuis
is ook te huur voor niet-commerciële doeleinden
(info: Alexandra Langelaan, tel. 06 29 42 86 02 of
alexandra@almarketing.nl).
Afgelopen zomer heeft de Stichting de Lenteprijs
2008 gewonnen, aangeboden door Fonds 1818 en ad
Den Haag. Deze prijs is bedoeld om de samenhang en
saamhorigheid in een buurt te bevorderen. Het geld
kreeg een hele goede bestemming: het opknappen van
het clubhuis. Alles ziet er nu weer fris en kleurig uit
met een nieuwe keuken, nieuwe vloer en veel schilderwerk! Op zondag 23 november heeft Sinterklaas het
vernieuwde clubhuis feestelijk geopend. Niets belet u
om eens te gaan kijken op Cantaloupenburg 26a of
deel te nemen aan een activiteit! Veel plezier!
ed

Te min
Koos Groeneweg woont nog steeds in het huis waar hij – 46 jaar geleden – is
geboren. Zijn ouders zijn daar in de oorlog na het bombardement van Rotterdam
naar toe verhuisd, met (groot)oma’s, opa’s en andere familie. Vroeger waren ze ‘te
min’ voor de bewoners van het Benoordenhout, maar die zien ze nu met begerige
ogen langs komen. Hém krijgen ze in elk geval niet meer weg, en tante Loes
(Wiessner), die vanaf haar negentiende al drieënvijftig jaar in het hofje aan het
Christinalaantje woont, ook niet! Overigens heet dat officieel nog maar vier jaar
zo. Daarvóór hadden alle huisjes daar hetzelfde adres: Cantaloupenburg nr. 4 (1, 2,
3 enz.).
Verhalen
Ze weten nog veel over vroeger te vertellen. Zo is er in het ‘Moordenaarshofje’ – het
voormalige Frederikshofje dat plaats gemaakt heeft voor het clubhuis en de speeltuin – een echte moord gepleegd. Pim Hofdorp heeft daar nog een boek over geschreven ‘Moord in de Archipel’. Tante Loes heeft zelf altijd clubhuiswerk gedaan
met kinderen. Er zijn ook nog volkstuintjes voor bewoners in de omgeving.
Vroeger had iedereen in de buurt een bijnaam en Koos herinnert zich nog hoe hij
als kleine jongen speelde in de oude Willemskerk aan de Nassaulaan, die toen werd
omgebouwd tot hoofdkantoor voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De wijkagent kon wel niet zo goed klimmen als hij, maar zijn ouders wist hij gauw
te vinden! Er waren ook allerlei winkeltjes in de straat. De laatste die ongeveer vijfendertig jaar geleden gesloten werd was de winkel van Van der Lubbe voor Kolen
en Olie op de hoek van de Kerkstraat. Er hebben ook bekende Hagenaars gewoond
zoals de voetballer Tjeu La Ling en de actrice Astrid Nijgh. Kortom: een buurt om
van te houden!
ak
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Meloenen
Uit ‘Turkenburg’s handboekje voor het kweeken
van meloenen’ valt over deze soort nog heel wat
wetenswaardigs te citeren. De parallellen met de
bewoners laat ik voor rekening van de lezer.
Men verdeelt de Meloenen hoofdzakelijk in Net-meloenen en Cantaloupen. De netmeloenen zijn met een
netvormig ineengevlochten grauwe of bruinige,
kurkachtige opperhuid overtrokken; en de cantaloupen hebben door de diepe groeven meer uitdijende
ribben en over 't geheel knobbels of wratten. Van
goede soorten is de schil dun; het vruchtvleesch
geurig, sappig en smeltend en van een roode, roodachtig gele, gele, geelachtig groene of groene kleur.
De teelt heeft plaats in een warmen bak, met paardenmest en bladeren aangelegd. De meloenplantjes
worden vooraf binnenshuis opgekweekt. (…) Men
laat later slechts één plant doorgroeien, hoogstens 2.
Wanneer een plant 3 bladeren heeft, ongerekend de
beide zaadlobben, wordt de top met het bovenste
blad voorzichtig weggesneden. (…). Behoeft over 't
geheel tegen zon weinig of niet beschermd te worden,

na het snoeien is dit wel noodig. De bak blijft dan een
paar dagen gesloten. Overtollige ranken verwijdert
men; echter niet alle tegelijk, vooral niet waar veel
bladeren opgehoopt zijn, daar anders de plant te veel
aan de zon is blootgesteld en gevaar loopt te verbranden. Als de vruchten de grootte hebben van een hoenderei, dan nijpt men de rank op twee bladeren boven
de vrucht in, opdat alle groeikracht op deze samentrekt. (…) Vereischten zijn een zeer voedzame grond,
een hooge warmtegraad en een eenigszins vochtige
atmosfeer. Droge lucht veroorzaakt het spin, dat den
groei belemmert, waarvan het gevolg is dat de vrucht
noodrijp wordt. Het luchten moet op tijd en met zorg
geschieden. De ramen worden opengezet aan de tegenovergestelde zijde van den windkant. Tocht is
nadeelig. In den bloeitijd, waarin matig gegoten
wordt, is het vooral noodzakelijk om bij mooi weer
veel te luchten, zelfs de ramen op den dag er af te
leggen, opdat het stuifmeel door wind en insecten
van de mannelijke op de vrouwelijke bloemen overgebracht kan worden. Soms is de weersgesteldheid
van dien aard, dat geen bevruchting plaats heeft en
deze kunstmatig moet bewerkt worden. (…) Een
vrucht is rijp, wanneer rondom de steel, waar deze is
ingeplant, een gleufje ontstaat en ze begint te geuren.

woord
Hofje Lammersstichting
Achter een opvallende muur met raamnissen in gele
baksteen ligt het Hofje van de Lammersstichting.
De toegang is om de hoek in de Schelpstraat, afgesloten door een fraai hek. Aan weerszijden liggen 10
huisjes. Van oorsprong is dit het enige liefdadigheidshofje dat onze buurt heeft. Het was bestemd voor
vrouwen, werkzaam geweest in een dienstbaar
beroep, dan wel ongelukkige doch fatsoenl1ijke
weduwen of juffrouwen uit de burgerstand’.
Johanna Anthonia en Dirk Lammers
Toen Johanna Anthonia (Roeloffs-) Lammers als kinderloze weduwe achterbleef was zij een gefortuneerde
vrouw. Haar vermogen in 1870/1875 wordt geschat op
het voor die tijd astronomische bedrag van 6 a 8 miljoen gulden. In haar testament bepaalde zij dat –
mede ter nagedachtenis aan haar broer Dirk – twee
liefdadigheidshofjes gesticht moesten worden, een in
Scheveningen (Badhuisstraat 10 huisjes) en een in de
Schelpstraat. Beide hofjes werden gebouwd in 1875.
Architect was B. Schippers. De huisjes aan de ene
kant waren bestemd voor Rooms-Katholieke, de
andere kant voor Nederlandse Hervormde vrouwen.
De huur was tot ver in de 20e eeuw gratis. Daar stond
wel tegenover dat:

35 Jaar
Vrienden van Den Haag

Vrienden van Den Haag, dat zijn we toch allemaal?
Zou je denken, maar nee hoor, de oplage van het
verenigingsblad Ons Den Haag is niet veel meer dan
1500! En dat terwijl het lidmaatschap maar twaalf
eurootjes per jaar bedraagt. Daarvoor krijg je dan zes
nummers van dat boeiende geïllustreerde tijdschrift.
Verder organiseert de vereniging allerlei activiteiten
en geeft zij elk najaar een serie wenskaarten uit met
eigen foto’s van de stad. Wij zijn geen actieclub, zegt
voorzitter Roel van der Wal, bewoner van het Monchyplein, maar willen vooral gesprekspartner voor de
gemeente zijn en waar nodig aan de bel trekken. Zo
wordt er in het laatste nummer van Ons Den Haag
gewaarschuwd voor bovenmatige hoogbouw.

Jubileum
35 Jaar geleden werden de Vrienden opgericht als
reactie op de naoorlogse sloopwoede, die zich zelfs
op het Kurhaus richtte! Gelukkig kon dat behouden
worden, maar er is sindsdien nog veel verloren gegaan. Dit heeft de vereniging niet belet haar jubileum feestelijk te vieren, in het Kurhaus! In het Atrium
heeft dit najaar een grote foto-expositie gestaan van
‘mooi-en-lelijk’ in Den Haag. Er is een fraaie poster
uitgebracht met Haagse Torentjes, evenals de wenskaarten verkrijgbaar bij de (kantoor)boekhandel en
– tot de Kerst – in de Bibliotheek aan het Spui. Dit
najaar zijn er verschillende excursies georganiseerd.
Maar het grootste feest zou toch zijn een forse toename van het ledental, want daarmee wordt de doelstelling ‘… behoud van de karakteristieke waarden
van Den Haag’ pas echt gesteund!
Dat is ons als a&w bewoners toch wel 12 euro waard?
ak
Informatie kunt u vinden op de website:

> de dames zich zeer fatsoenlijk te gedragen hadden;
>	er na 13.00 uur geen wasgoed buiten gehangen
mocht worden;
> zondags geen ramen gezeemd zouden worden;
> en er geen manlijke loges werden toegestaan.
De jacht op de miljoenen
De weduwe had bij testament bepaald dat het beheer
van de miljoenen toe moest vallen aan ‘Het Driemanschap Van den Bergh’. Drie wijze mannen zouden de
miljoenenerfenis beheren. Een niet onverstandige
bepaling. Want zodra de omvang van de erfenis bekend werd, meldden zich uit alle delen van de wereld
vermeende nichten, achterneven, en aangetrouwde
oudooms. Het feit dat er in 1878 een toneelstuk geschreven werd met de titel ‘De miljoenenerfenis of
Het Driemanschap van den Bergh’ toont wel aan
hoezeer de erfenis de gemoederen bezig hield. Het
toneelstuk beleefde nog een opvoering in theater
Tivoli in Amsterdam, uitgevoerd door ‘Gezelschap
Henri Morrien’ in 1878. (toneeltalent in onze buurt,
meldt u aan!)
Het Hofje wordt nu beheerd door de ‘Koninklijke
Haagse Woningbouwvereniging van 1854’ en is een
Rijksmonument.
es

Expatriate Archive Centre
Het Expatriate Archive Centre, een Archipel buurtbewoner nodigt u uit op
zaterdag 10 januari van 15.00 - 17.00 uur om eens nader kennis te maken
Het dagelijks leven van expats en repatriates
Het Archief is gehuisvest in een gerenoveerd pand aan de Paramaribostraat 20 in Den Haag en biedt onderdak aan een collectie – foto’s,
dagboeken, e-mails en andere memorabilia – die een kijkje geeft in
het dagelijks leven van expatriates en repatriates. Glenda Lewin,
voorzitter van de Stichting Expatriate Archive: “Wij willen uitgroeien tot een modern archiefcentrum dat onderzoek naar het
leven van expatriates en expat-gemeenschappen faciliteert.”
Het Archief publiceerde in eigen beheer dit voorjaar een uniek boek
The Source Book, waar aan de hand van verschillende thema’s uit de
collectie van het Archief wordt geciteerd. Dit boek is via de website
(www.xpatarchive.com) of in het Archief zelf te koop voor € 20,00.
Het Expatriate Archive Centre kon zich op geen betere plaats bevinden dan in de Archipel. Deze buurt is historisch gezien immers
sterk verweven met hen die ‘in den vreemde’ verbleven. En ook vandaag de dag wonen en werken hier nog velen die in het buitenland
gewerkt hebben of niet-Nederlanders die hier vanuit andere landen
zijn neergestreken vanwege hun werk bij een van de internationale
organisaties e/o bedrijven die Den Haag rijk is.
Graag stellen wij ons aan u voor.
Het Expatriate Archive Centre verzamelt, rubriceert en bewaart
originele documenten en primair bronmateriaal waarin de sociale
geschiedenis van hen die als zogeheten expats leven, is vastgelegd.
Het initiatief voor dit centrum is afkomstig geweest van partners
van Shell-medewerkers, daartoe geïnspireerd door het verschijnen
van twee boeken waarin het gezinsleven van Shell-expatriates
tussen 1928 en 1996 wordt beschreven.
Het Archief werd eerder dit jaar omgezet in een onafhankelijke
stichting. Dankzij een genereuze gift van Shell is het mogelijk
geworden de missie van het Archief uit te breiden tot anderen dan
Shell medewerkers en hun families alleen. Het Archief richt zich nu
ook op mensen in de diplomatieke dienst, in overzeese overheidsdienst en/of in dienst van andere internationaal opererende
organisaties en bedrijven.

Kom eens kijken
Wij nodigen u uit om dit unieke Archief te bezoeken op een speciaal
voor de buurt georganiseerde open middag van 15.00 - 17.00 uur op
zaterdag 10 januari 2009. Aanmelding per telefoon (070 427 20 14) of
email (welcome@xpatarchive.com) is prettig maar niet noodzakelijk.
Er zijn regelmatig introductieochtenden voor een kijkje achter de
schermen. Verder worden er cursussen gegeven, onder meer om
interviewer te worden in het Oral History Project – een project waardoor vele waardevolle herinneringen bewaard en opgenomen worden in de collectie.
En als u altijd al dat boek heeft willen schrijven over uw expat bestaan maar niet weet hoe… er wordt nauw samen gewerkt met een
schrijfster die u daarin kan begeleiden in door haar te verzorgen
schrijfcursussen. En als uw boek voor het Archief interessant materiaal bevat, hebt u uw eerste boek al verkocht!
U bent welkom voor een bezichtiging. Bel voor een afspraak,
tel. 070 427 20 14. Of mail naar: welcome@xpatarchive.com.
Elske van Holk – Directeur
Rosita Arnts – Archivaris
Katrin Fraenkl – Assistant Archivaris en Administratie

Expatriate Archive Centre
Paramaribostraat 20
2585 GN Den Haag
The Netherlands

Geopend:
Maandag (op afspraak)
Dinsdag - Donderdag
van 10.00 - 15.00 uur

tel. +31 (0)70 427 20 14
fax. +31 (0)70 427 20 16

welcome@xpatarchive.com
www.xpatarchive.com

www.vriendenvandenhaag.nl
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De Haagse Boekerij
Frederikstraat 24

2514 LK Den Haag

tel. 070 - 346 48 00

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

La Ropa

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

Tevens voor al uw stoomgoed
Frederikstraat 22
Telefoon 070 – 365 6333
ma 12.00 - 17.30
di t/m vr 10.30 - 17.30
za 10.30 - 17.00

U W B O E K H A N D E L I N A R C H I P E L - W I L L E M S PA R K

Celeste
parfums

Uniek in Nederland!
Een exclusieve parfumerie in 1999 opgericht door moeder en
dochter Antoinette en Virginia Borsboom. Maak hier kennis
met de vele topmerken op het gebied van selectieve geuren,
huidverzorging, maquillage en homeproducten.
Ook voor de heren vindt u hier exclusieve scheerzepen,
kwasten en verzorgingsproducten.
Frederikstraat 963, 2514 LJ Den Haag
www.celeste-parfums.nl
annick goutal

caudalie

l’artisan parfumeur

creed

diptyque

miller harris

geo f. trumper

molton brown

il profvmo

parfums d’orsay (e.a.)

1949

2002

Archipel
ZONWERINGEN

& ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB Den Haag

Tel. 070-346 17 70

Winter blues?
Tijd voor een gezellig
avondje uit in de Mallemolen

kijk op www.mallemolendenhaag.nl

E-mail: archizon@bart.nl
Fax: 070-362 29 66
Kofﬁehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)
Een gezellig kofﬁehuis met terras
waar Frank en Maryam van der Valk
u gastvrij ontvangen en laten
genieten van diverse specialiteiten.
U heeft bij ons een ruime keuze
uit diverse belegde broodjes,
uitsmijters, soepen, etc.
Geopend van maandag t/m vrijdag
van 6.00-18.00 uur.
tel.070-350 47 25
fax 070-350 47 25 (catering)

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 bij de Autoriteit ﬁnanciële Markten

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS

� Markiezen
� Zonneschermen
� Rolluiken
� Horren

� Horizontale
� Verticale jaloezieën
� Screens
� Parasols



op huisbezoek

Acteur en tv-idool Casper van Bohemen

‘Den Haag blijft altijd zichzelf ’
melmarkten bij elkaar gesprokkeld, een activiteit die inmiddels is uitgegroeid tot een ware passie. Maar de show
wordt toch vooral gestolen door de prachtige Kees van
Bohemen aan de muur. Inderdaad een doek van zijn vader,
vermaard Haags kunstenaar (1928-1985), wiens werken zijn
aangekocht door Boymans-van Beuningen, ons eigen
Gemeentemuseum en het Amsterdamse Stedelijk.
Zoonlief: “Hij had z’n atelier in het oude koetshuis in Park
Clingendael. Alles aan hem ademde kunst uit. Hij was er
altijd mee bezig.”

Casper van Bohemen, u moet hem kennen. Jarenlang
‘deed’ hij Frits van Houten in Goede Tijden Slechte
Tijden, totdat hij in 1995 op gruwelijke wijze in bad
werd vermoord – geëlektrocuteerd met behulp van
een tv-toestel. In Onderweg naar morgen was hem
evenmin een rustige levensavond gegund. Voor de
verandering werd hij doodgeschoten. Nota bene in de
rechtszaal, dit voor liefhebbers van bizarre situaties!

W

e lachen er wat om. “Ach ja,” zegt de acteur die
sinds een paar jaar een eigen fanclub heeft, “in
een soap kan alles.” Waarop hij vertelt hoe hij in
2005 voor een tijdje terugkwam bij GTST. Maar nu als Hans
van Houten, tweelingbroer van de betreurde Frits. Die ook
nog eens diens moordenaar bleek te zijn. Hallo, bent u
daar nog?

Pauwen en Reigers
Nee, hij heeft geen toneelschool gehad. Wel die andere perfecte leerschool, de soap. Na GTST, ONM en gastoptredens
in series als Westenwind, Baantjer en Het glazenhuis wenkte
het theater. Zo speelde hij naast Liesbeth List in de eerste
versie van de musical Piaf. Hij was ook te zien in Who’s
afraid of Virginia Woolf. Met deze moderne klassieker worden regelmatig huisvoorstellingen gegeven, weer een geheel nieuw ervaring. Inmiddels is Van Bohemen een bn’er,
al jaren. Dan hoef je je niet echt zorgen te maken over brood
op de plank. Je presenteert ’s een tv-programma, je treedt
op in bedrijfsfilms, er zijn reclamespotjes enz. Op dit moment is hij bij de eo te zien in Snuf de hond. En natuurlijk
bij tv West in onze eigen regiosoap Pauwen en Reigers. Leuk
om te doen? Casper: “’t Heeft iets fris. Heel herkenbaar allemaal. De eerste aflevering trok meteen al 400.000 kijkers.”

Kind van de Archipel
Niemand is meer kind van de Archipel dan Casper van
Bohemen (1964). Over de buurt hoef je hem niets te vertellen en over de Riouwstraat waar hij met zijn vrouw Muriël
woont nog minder. “In onze straat is alles anders dan in de
rest van de Archipel. Zoiets als een straatleven bestaat hier
niet, dat was vroeger al zo. Iedereen verschuilt zich achter
zijn voordeur. Als kind speelde ik nooit in de Riouwstraat.
Dat deed je in de Celebesstraat, Malakkastraat – in de
brandgangen.” Hij moet tot zijn spijt vaststellen dat de
Archipel een steeds eenzijdiger (lees kapitaalkrachtiger!)
bevolkingsopbouw vertoont. “Altijd wolkt er wel ergens
bouwstof op en wordt er weer een Avenue-keuken een
huis in getild.”
Vanaf één hoog genieten we zeer van het uitzicht op het
Prinsenvinkenpark. In de huiskamer twee bijzondere blikvangers. Allereerst de magnifieke jukebox, ‘de i-pod van
de jaren vijftig’, om onze gastheer te citeren. De 45-toeren
plaatjes zijn door hem eigenhandig in winkeltjes en op rom-

Innemende man, Casper Van Bohemen. Heeft hij nooit
overwogen Den Haag te verlaten en zich in Amsterdam of
’t Gooi te vestigen, daar zit je toch een stuk dichter bij het
vuur, voor een freelancer niet onhandig. “’t Speelde wel
eens door mijn hoofd, ja. Maar steeds realiseerde ik me
weer dat dit mijn stad is. Weet je waarom? Den Haag blijft
altijd zichzelf. Dat bevalt me wel.”
hb
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Politieke motie voor
verplaatsing van de
CentrumRing niets
waard

esGROOT dankt publiek,
sponsors en donateurs

Nota Flankerend Beleid
Inmiddels hebben wij ook de volgende ronde achter de
rug, de behandeling van de Nota Flankerend Beleid op
13 november j. in dezelfde raadscommissie. Onder
‘flankerend beleid’ wordt verstaan de maatregelen gericht op het terugdringen van het dagelijks woon/
werkverkeer, zowel van Hagenaars als van elders, door
p+r-voorzieningen en andere maatregelen.

Wederom waren er vele insprekers, waaronder vier uit
onze wijk. Zij legden er de nadruk op dat het flankerend beleid niets voorstelt en dat in feite het woon/
werkverkeer geen strobreed in de weg wordt gelegd.
Zelfs de meest voor de hand liggende maatregel (voer
overal stevig betaald parkeren in) wordt niet genomen. Het enige dat het beleid van de wethouder gaat
‘flankeren’ zijn maatregelen om de doorstroming te
bevorderen, zoals lijn 9 op de Koninginnegracht in een
tunnel laten rijden en een groene golf voor de auto’s op
Javastraat en Laan Copes.
Deze maatregelen zullen veel extra verkeer aantrekken. Ook dit keer werden wij gesteund door de oppositie. In het besef dat de coalitie de meerderheid heeft,
verwaardigde de wethouder zich niet om één woord te
wijden aan onze argumenten. Wij zien hier de arrogantie van de macht.
wybe taekema
voorzitter bewonersorganisatie

Het is vrijdagavond zeven november 2008, 20.00 uur. We schrijden, volledig volgens plan (want ook dat wordt geoefend) de Kloosterkerk binnen. We lopen in
de volgorde waarin we straks zullen staan, de bladmuziek geklemd tussen ons
lichaam en de rechter gestrekte arm. Zenuwachtig zijn we niet, wel prettig verwachtingsvol. Bijna een jaar hebben we hier met ons kamerkoor esGROOT naar
toegeleefd onder leiding van Marcela Shasha, onze dirigente. Het jubileumconcert
in de Kloosterkerk ter ere van ons tienjarig bestaan. Marcela verstaat de kunst je
naar het podium te leiden en je zonder angst en zenuwen te laten doen waarvoor
je gekomen bent. Geven en genieten. Het podium beklimmen voelt als het stappen in een warm bad.
Wat een mensen, wat een hoeveelheid, de hele kerk lijkt goed gevuld. Allemaal
voor ons, is dit niet een beetje uit de hand gelopen? We zijn immers maar een
huis-tuin-en-keukenwijkkoor uit de Archipelbuurt. Als Marcela zich nestelt
tussen ons en de 540 mensen die de kerk gevuld hebben, is zíj het die mijn aandacht opeist. We hangen middels onzichtbare draden aan haar. Maken met onze
stem de geluiden die haar handen, haar gezicht, haar lichaam beschrijven.
Het blijft een wonderlijk gebeuren, dat zingen.
Na afloop bieden we alle gasten een drankje aan in de kerk. Mensen bedanken ons
voor het mooie concert, wij bedanken diezelfde mensen voor hun komst. Als ik de
volgende ochtend opsta en de computer opstart lopen de eerste reacties mijn mailbox binnen van vrienden en kennissen uit de buurt en daarbuiten die ik niet gezien heb en die mij en anderen laten weten hoe ze genoten hebben. En zo blijft dat
bad lang warm. Nu ik er uitgestapt ben, wil ik graag namens esGROOT iederéén
die er was die avond in de Kloosterkerk maar, ook alle sponsoren en donateurs
heel, héél hartelijk bedanken voor hun steun, vertrouwen en komst. Een concert
geven is eigenlijk pas echt leuk als er zoveel publiek aanwezig is. Het was een geweldige ervaring deze tiende verjaardag. Graag tot een volgende keer!
cr
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Zelfstandig wonen met zorgmogelijkheid
in Serviceﬂat Waalsdorp

☛ Géén leeftijdsgrens
☛ Géén medische keuring

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

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
☛ thuiszorg en particuliere zorg
☛ een goede keuken met eigen chef-kok
☛ zeven dagen per week receptie
☛ technische dienst
☛ bibliotheek, winkel, kapsalon en huisbioscoop
☛ tuin met terras
☛ openbaar vervoer, ziekenhuis Bronovo en gezellige terrasjes zijn in de naaste omgeving
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
SERVICEFLAT WAALSDORP • COR RUYSLAAN 10 • 2597 TM DEN HAAG

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

ANNELIES
Bankastraat 44
Telefoon 070 344 02 55
www.zuivellandbrouwer.nl
www.zuivelland.nl
kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soor ten binnen
en buitenlandse kaas
• versgebrande noten
• boeiend assor timent olijven
• kaassouvenirs

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

voor kenners van smaak !

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
Psychosomatische
fysiotherapie
A.P.S therapie
Consulten
Advies/begeleiding

APOTHEEK
NAUTA
•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70
• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62
Geopend maandag t/m vrijdag van
8.30–17.30 uur. Op zaterdag van
11.00–15.00 uur alleen Bankastraat.
Ook voor bezorging aan huis of op het
werk (op het voor u gewenste tijdstip
en kosteloos)

In verband met de toegenomen belangstelling voor onze apotheek
in de wijken rondom het Benoordenhout, willen wij u er graag op
attenderen, dat Apotheek Francken ook dagelijks in uw wijk
aan huis bezorgt.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
P.L.A. Fox of R.F.M. Herculeijns, apothekers,
Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag –Benoordenhout
www.apotheekfrancken.nl
tel. 070-324 44 50

BAGUETTERIE

Archipel

Fysiotherapie &
Manuele therapie

*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

Sumatrastraat 205
2585 CP Den Haag

T 070-3503990
F 070-3223965
E info@archipelfysiotherapie.nl
W www.archipelfysiotherapie.nl

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

vredeskapel
De Vredeskapel is een protestantse
wijkgemeente, die voor iedereen
open staat. Elke zondag om 10.30 u is
er een kerkdienst (tevens crèche).
De Vredeskapel houdt zich
vanuit haar christelijke inspiratie
bezig met een leefbare wereld.

Open maaltijden

Maandag 1 december 2008, maandag 5 januari en 2 februari 2009.
Malakkastraat 7. De maaltijd begint om 18.30. Kosten € 3,50.
Opgave bij Hans ter Schegget tel: 06 40 93 77 71.

Kerstdiensten in de Vredeskapel Malakkastraat

Sint Maarten

voor jong en oud
Op zondagmiddag was er een geslaagde knutselmiddag in ’t Klokhuis waar de lantaarntjes uitbundig
versierd werden, waarmee op 11 november de kinderen ook mee naar het Schakelpunt kwamen. Hier
zaten 25 ouderen in kaarslicht de kinderen op te
wachten en stonden snoep, fruit en poffertjes klaar.
Warme chocolademelk warmde de kindjes weer op en
na een verzuchting dat het hier zo gezellig was, werd
de optocht vervolgd.

Oecumenische vieringen
in het schakelpunt
Vanaf januari 2009 zal er weer regelmatig een
oecumenische viering gehouden worden in
het Schakelpunt. Dit initiatief van dominee
Jacob Korf en pastoor Hofstede zal worden
voortgezet door pastoor Van der Helm
en dominee Van Duinen. De data zullen
spoedig worden bekendgemaakt in het
maandprogramma van het Schakelpunt.

Rond Sint Jacob

Op 24 december om 22.30 uur is er een kerstnachtdienst.
Voorganger ds. C. van Dongen.
Op 25 december om 10.30 uur is de kerstdienst, met een kerstspel
door de kinderen. Voorganger ds. C. v. Duinen.

Spelletjesmiddag

Zaterdag 27 december is de spelletjesmiddag voor de basisschoolkinderen uit de Archipel en Benoordenhout. Het wordt gehouden in de
Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89-91. De middag begint om
14.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen. Voor meer informatie kunt u
bij Frank Beumer terecht, tel: 06 33 65 88 10.

Meer weten?

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

Hoe kijkt men tegen de
Nederlandse cultuur aan?
Op donderdag 6 november j.l. heeft Bob Waisfisz geprobeerd om een gemengd
gezelschap van binnen- en buitenlanders de verschillen en de overeenkomsten van onze cultuur duidelijk te maken. En dat was niet eenvoudig! Iedereen
werd actief betrokken bij zijn betoog (in het engels) door middel van lijstjes
met vragen over de eigen cultuur, die ingevuld moesten worden met ieders
eigen gevoel over het juiste antwoord, waarna de antwoorden op een scherm
zichtbaar werden. Het een en ander was gebaseerd op de onderzoekingen van
Prof. Geert Hofstede.
We hebben iets gehoord over de ‘normale’ en de ‘abnormale’ cultuur, de individualistische en de collectivistische cultuur, onze behoefte aan veel of weinig structuur en zo meer. Expats lopen vaak tegen (in hun ogen) vreemde dingen aan in Nederland en Bob Waisfisz heeft geprobeerd duidelijk te maken
hoe dat komt en welke achterliggende en onbewuste gedachten daar achter
zitten. Ook voor de Nederlanders was het soms ‘oh ja, natuurlijk!’ Het was een
onderhoudende avond, jammer voor u die het gemist heeft!
ed

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

Vieringen met Kerstmis

Op zondag 21 december is er een kerstbijeenkomst
voor ouderen in de St.Jacobusparochie. U wordt thuis
opgehaald voor de Hoogmis van 10.15 uur. Hierna is
er een feestelijke koffie en lunch in de sfeer van het
aankomende kerstfeest. Tegen 14.00 uur wordt u weer
thuis gebracht.
Op 24 december om 24.00 uur is de plechtige Nachtmis. Vanaf 23.30 uur is de kerk open en worden er
kerstliederen gezongen. De nachtmis wordt opgeluisterd door het gemengd koor Cantemus Domino dat
de Missa in G van Antonio Caldara ten gehore zal
brengen begeleid door het grote orgel en strijkers.
Op 25 december zijn de vieringen als op zondag.
Om 14.00 uur is er een viering voor kinderen
‘Kinderen bij de stal’.

Bezoekgroep de St.Jacobsstaf

In de Archipel/Willemspark is de bezoekgroep van
de Jacobusparochie de St.Jacobsstaf actief. Zij bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn, begeleiden
bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren

uitstapjes. Als u informatie of hulp wilt neemt u dan
contactop met Lore Olgers, tel. 070 324 41 18.

Cantemus Domino

Kunt u ook zo genieten van liturgische en traditionele kerkmuziek? Bij ons krijgen het Latijn en het
Gregoriaans, net als werken van Franse en Engelse
componisten nog de volledige 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.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Mariette Huisman-Muller, tel. 070 346 44 77.
voor meer informatie:
Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Pastoor H.J.M Hofstede
tel. 070 360 55 92 fax. 070 360 88 43
e-mail. h.jacobus@tiscali.nl
www.stjacobus.nl

(ZONDAGS GESLOTEN)

Bankastraat 103 A
2585 EJ DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812
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Pannenkoek eten, ook op maandag!

In het Klokhuis
Op veler verzoek is door 2 vrijwilligsters de oude traditie van ‘pannenkoek
eten op maandag’ hersteld. Nu worden dus pannenkoeken gebakken op
maandag én vrijdag, zo tussen 11.45 en 13.00 uur, naturel of met spek.
Reserveren is niet nodig. Kom rustig langs: alleen of neem een vriend,
vriendin of partner mee.				

BINGO in het Klokhuis

Op elke 3e woensdag van de maand wordt er bingo georganiseerd in de benedenzaal van ’t Klokhuis. De volgende bingo’s zijn op 17 december 2008
en 21 januari 2009 a.s., aanvang 13.45 uur. Het duurt tot ongeveer 15.45 uur.
Deelname is mogelijk voor iedere volwassene, de kosten zijn € 2,50 voor de
eerste kaart, inclusief een kopje koffie of thee, een tweede kaart kost € 2,- .
Er zijn leuke prijzen!
Voor informatie bel met het Klokhuis, tel. 070 350 35 11 en vraag naar
Liesbeth de Bles. Reserveren is niet nodig.

Nieuwe leden voor de Bridgeclub welkom

Elke dinsdagmiddag wordt serieus én gezellig gebridged in de benedenzaal
van het Klokhuis. Wij beginnen om 13.00 uur. Er zijn nu wekelijks zo’n
20 – 24 spelers, maar er is altijd plaats voor nieuwe leden. De wedstrijdleider, de heer Wijnand Punt, zal belangstellenden die liever eerst eens willen
komen kijken graag ontvangen en informatie geven. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij de administratie van ’t Klokhuis, tel. 070 350 35 11 of bij de
heer Punt, tel. 070 392 04 02.

Telefooncirkel zoekt medewerkers!

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.
Beheerder Willem van der Toorn
Assistente Randjeni Dubar

Aan de Telefooncirkel Archipel/Willemspark nemen ouderen deel, die elkaar
in een afgesproken volgorde bellen. Als een van de deelnemers niet opneemt
kan via de coördinator hulp ingeschakeld worden. Dit project geeft aan een
aantal ouderen een veilig gevoel en biedt hen dagelijks enige aanspraak.
Het Ouderenwerk is dringend op zoek naar vrijwillige medewerkers, die
één of twee keer per week de Telefooncirkel in de Archipelbuurt/Willemspark willen starten en afsluiten. Het starten houdt in dat de eerste deelnemer wordt gebeld en het afsluiten houdt in dat de laatste deelnemer de
vrijwilliger belt. Dan is de ‘cirkel’ rond! Alles tussen circa 9.00 en 9.30 uur.
Wilt u meewerken aan deze voor ouderen belangrijke voorziening, dan
wordt u van harte uitgenodigd
contact op te nemen Matthias
Wenzel, consu-lent Ouderenwerk
St. Zebra, p.a. Elandstraat 88,
tel. 070 424 81 15.

Tafeltennis in ’t Klokhuis

Elke maandagmiddag is een enthousiaste groep sportieve mensen aan het
tafeltennissen in de benedenzaal van het Klokhuis. U kunt altijd eens komen
kijken of u het leuk vindt om mee te doen. De tijden zijn van 13.30 tot 15.30 uur.
Contactpersoon is Joop Jansen.

Bestuur Stichting Het Klokhuis
voorzitter: vacant
De heer R. Klein penningmeester
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
Mevrouw E. de Bles lid
liesbethdebles@hotmail.c0m
Mevrouw drs. B.C. Wasch lid
bcwasch@planet.nl
Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Ouderenwerk Centrum Zuid
Consulente: Patricia Haverkort
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/informatie: tel. 352 04 16
tussen 9.00 - 10.00 uur
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinatoren:
Fam. Schuurman, t. 310 63 09
mw. v. Alkemade, t. 345 02 09

Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking
met het Bronovo Ziekenhuis, drie keer per
week bloed af in het Klokhuis.
Men kan terecht op de volgende tijdstippen:
Dinsdag		
10.00 – 11.00 uur
Woensdag		
08.15 – 09.15 uur
Vrijdag		
08.15 – 09.15 uur
Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis
open vanaf 08.00 uur.
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in memoriam

Arnold van den Hoek
12-01-1940 † 09-10-2008
Op 10 oktober hoorden wij dat
Arnold van den Hoek, na een kort
ziekbed, de dag tevoren was overleden op 67-jarige leeftijd.
Hij was gedurende enige tijd bestuurslid van de Stichting ’t Klokhuis, vrijwilliger bij de maaltijdgroep in ’t Klokhuis en het Winterweekend (Zebra/awz), bestuurslid van de Wijkouderengroep
awz en deed nog veel meer vrijwilligerswerk o.a. bij de Vredeskapel en in de Stokroos. Hij heeft
ook meegeholpen bij de oprichting van ’t Klokhuis.
In datzelfde Klokhuis is een intieme bijeenkomst gehouden waar
o.a. de vele vrijwilligers die met
hem hebben samengewerkt, zijn
nagedachtenis in ere hebben gehouden.
ruud klein
namens de Stichting ’t Klokhuis

Computercursus in ’t Klokhuis

Ukunt zich weer aanmelden voor een computercursus
voor beginners (donderdagmorgen) en een beetje gevorderden (vrijdagmiddag). Er is een wachtlijst voor
de gevorderden, maar U kunt zich altijd opgeven voor
een volgende cursus. Misschien dat we bij voldoende
belangstelling ook weer kunnen beginnen met een
avondcursus. U kunt zich ’s morgens tussen 9.00 en
12.00 uur bij de administratie van ’t Klokhuis opgeven, tel. 070 350 35 11.

Kerstdiner in het Klokhuis

Op maandag 15 december aanstaande wordt het jaarlijkse kerstdiner gehouden. Dit jaar zal de maaltijd
worden aangeleverd door Stichting Eykenburg.
Zeven vrijwilligsters zullen deze avond weer sfeervol
voor u verzorgen. Een maaltijdkaart kost dit jaar
€ 12,- per persoon, inclusief drankjes. Tot maandag
8 december zijn de kaarten te koop bij het Klokhuis,
Celebesstraat 4. Meer informatie? Bel Patricia Haverkort, Ouderenadviseur Zebra, tel. 070 424 81 13 of bel
naar het Klokhuis, tel. 070 350 35 11.

Stichting Eykenburg gaat koken

Voor het Klokhuis
Vanaf januari 2009, heeft de wijk ouderengroep awz
beslist, zullen wij overstappen naar een nieuwe leverancier voor onze wekelijkse dinsdag 55+ maaltijden.
Stichting Eykenburg zal voortaan, startend met het
kerstdiner 2008, voor ons koken en de maaltijden ook
naar ons toe brengen. U kunt er van uit gaan dat aan
alle wettelijke hygiëne voorwaarden voldaan zal zijn.
Zoals u van ons gewend bent bestaat het wekelijkse
diner uit 3 gangen, vriendelijk opgediend door vrijwilligers van het ouderenwerk. De prijs zal hoger zijn,
maar wij verwachten dat ook de kwaliteit flink zal
verbeteren. De prijs per maaltijd is bij schrijven van
dit stukje nog niet definitief vastgesteld door het
college van bestuur van Eykenburg. Maar dat zal zo
rond de € 7,= per maaltijd zijn. Komt u eens gezellig
mee eten? Om 17.30 uur wordt de soep opgediend.
Geeft u zich wel op voor maandagochtend 12.00 uur?
Dat kan bij het Klokhuis op tel. 070 350 35 11.

Vergroot uw sociale kring

Wilt u uw contact met leeftijdgenoten en uw
sociale kring wat vergroten?
Dat kan met de hulp van de Senioren Contact Bank
afdeling Centrum. De vrijwillige medewerkers,
Marion en Aad, schrijven u gratis in. Inventariseren
uw wensen, maken een kleine advertentie en voegen
u toe aan de databank in heel Den Haag. Zij organiseren een maandelijkse koffieochtend, zodat u nieuwe
mensen ontmoet en zijn in oktober 2008 gestart met
het organiseren van kleine uitstapjes met elkaar. Het
eerste uitstapje betrof een bezoek aan het Gemeentemuseum met 10 deelnemers. Men was enthousiast.
Want niet iedereen vindt het leuk om alleen naar een
museum te gaan. Napraten met elkaar en de belevenissen delen onder het genot van een kopje koffie
heeft men als erg prettig ervaren.
Marion en Aad zijn elke woensdagochtend bereikbaar
van 10.00 – 12.00 uur in de Heldenhoek aan de Elandstraat 88. U kunt hen ook opbellen, tel. 070 424 81 12
(of tel. 070 424 81 13 consulente ouderenwerk Patricia
Haverkort).

Voor elkaar

Dit is de naam van een tv-programmareeks bij de
omroep rvu (Nederland 2). Deze serie loopt nu op
televisie. Men zoekt op straat mensen, die eens iets
(kleins) voor een ander willen doen. Dan kunt u
denken aan een boodschapje bij ziekte, uitleg geven
over hoe een mobiele telefoon werkt aan een oudere,
eens een rolstoel duwen van iemand die zonder hulp
anders niet meer op de markt of de boulevard kan
komen. Eens bij iemand een middag of avond een
spelletje rummikub doen. Het hondje uitlaten. En
noem het maar op. Veel mensen zouden best eens
iemand willen helpen, maar hebben niet veel tijd.
Dat is ook niet nodig, alle kleine beetjes helpen,
echt waar!
U kunt helpen het leven voor anderen er een stukje
aangenamer uit te laten zien. Schroom niet en meld u
aan bij het ouderenwerk van Stichting Zebra of de
Algemene Burenhulp. Patricia Haverkort, Consulent
Ouderenwerk, tel. 070 424 81 13.

