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Much of the material in this community news-
paper can be found in English on the interna-
tional section of the community website: 

www.archipelbuurt.nl

International 
Residents

Ontwerpster Irene Vonck
op de social sofa
 >> pagina 3

december 2009 
Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

Op 19 november j.l. werd tijdens het Wijk-
beraad onder grote belangstelling een 
presentatie gehouden in het Klokhuis 
over de mogelijke ondertunneling van de 
route vanaf Madurodam tot Kijkduin.

e commissie Platform nwh heeft een 
plan ontwikkeld voor een duplextunnel 

(d.w.z. een tunnel met 2 verdiepingen) die 
twee tunnelbouwtechnieken combineert: bo-
ren en graven; een innovatief, financieel doel-
matig en veilig concept.

Het plan voorziet in een tunnel van 
4400 m lang, alleen voor perso-
nenauto’s, bestelwagens en bus- 
jes, met 3 of 4 op- en afritten. 
Het vrachtverkeer (minder 
dan 2% op de nwh-route), 
het openbaar vervoer en 
het bestemmingsverkeer 
blijft op het maaiveld rij-
den langs de bestaande rou-
tes. Dat betekent veel minder 
verkeer, dus veiliger voor o.a. 
fietsers.

Het belang voor onze wijk ligt daarin, dat veel 
verkeer dat nu over de Laan Copes rijdt (maar 
niet in de wijk moet zijn) dan voor deze door-
gaande tunnelroute zal kiezen en daarmee 
onze wijk zal ontlasten.

Een integrale aanpak
Alle bewonersorganisaties langs de hele Cen-
trumring willen een integrale aanpak van het 
verkeer in Den Haag. Geen quick wins, maar 
verkeersregulatie op stadsniveau. Met de A12, 
de Hubertustunnel, de nwh-tunnel en een 
(met verhoudingsgewijs simpele aanpassin-
gen) aangepakte Lozerlaan krijgt Den Haag 
dan eindelijk een aaneengesloten stadsrond-
weg (buitenruit). 
Deze totaalaanpak maakt alle wijken rondom 

de buitenruit aan de noordwestelijke zijde 
goed bereikbaar en verbetert de leefbaarheid 
daar enorm. 

Zes pluspunten van de NWH-tunnel
1.  Dit plan sluit uitstekend aan op de visie en  
 de doelstellingen van de gemeente: betere  
 leefbaarheid, bereikbaarheid en betere  
 verkeersdoorstroming.
2.  Een aanzienlijke afname van 'draaiende'  
 motoruren: winst voor luchtkwaliteit,  
 leefbaarheid, verkeersveiligheid, minder  
 lawaai en meer rust.

3. Betere verbinding tussen wijken on-
derling, en naar de grote uitvals-

wegen.
4. Geen vrachtverkeer bete-

ken grotere veiligheid in de 
tunnel.
5. Het ‘maaiveld-verkeer’ is 
dan sterk verminderd.
6. De aanleg van de tunnel 

is relatief snel uitvoerbaar. 
De duplextunnel heeft twee  

rijlagen boven elkaar, is daar-
door smaller, en dat betekent 

ruimtewinst die de aanleg relatief ge-
makkelijker maakt.

En de politiek?
De collegepartijen VVD, PvdA en Groen Links 
zijn niet enthousiast, vinden het te duur. De 
Haagse Stadspartij heeft in september j.l over 
dit tunnelplan al een stedelijke bijeenkomst 
gehouden en D66 ziet ook het belang van de 
tunnel in en heeft een motie daarover inge-
diend. Het CDA staat vooralsnog niet nega-
tief, maar maakt enige voorbehouden. Onze 
Bewonersorganisatie ziet het belang ervan zé-
ker in en is van mening dat Den Haag nu én in 
de toekomst een leefbare en bereikbare stad 
moet blijven voor haar bewoners.

Op 8 november j.l. vierde ’t Klokhuis 
haar verjaardag met de velen uit de 
buurt, die dit wijkcentrum een warm 
hart toedragen. 

n zijn speech memoreerde Ruud Klein, 
de bevlogen penningmeester van ’t 

Klokhuis, de spannende jaren. Na vele 
schriftelijke adhesiebetuigingen, gesprek-
ken met wethouders en een werkbezoek 
van Jetta Klijnsma mei ’05, waar de emoties 
hoog oplaaiden, resulteerde dit in 2005 tot 
behoud van ’t Klokhuis met een verzelf-
standiging Er kwam een stichting ’t 
Klokhuis en de Gemeente zorgde voor een 
fikse opknapbeurt. Jetta Klijnsma, die 
inmiddels Staatssecretaris is, stuurde ook 
haar gelukwensen met het jubileum, 
evenals Wethouder Van Alphen. Terecht, 
want het gaat goed met ’t Klokhuis: veel 
activiteiten en veel verhuur van ruimten. 
Inmiddels ook al een ‘harde’ kern van 
pannenkoeken-eters op maandag en 
vrijdag tussen 12.00-13.00 uur, die na al die 
caloriëen weer flink moeten bewegen bij 
één van de vele activiteiten op dit gebied. 
Na de speeches van Gilles Hooft Graafland 
(Vereniging ’t Klokhuis) en Wybe Taekema 
(Bewonersorganisatie Archipel & Willems-
park) was het weer tijd voor een hapje, 
drankje en muziek van een voortreffelijke 
harpiste, die zeer toepasselijk het muziek-
stuk ‘de bron’ speelde. Later op de middag 
kwam er een zanger, die met swingende 
muziek de benen van de grond kreeg en er 
een stemming kwam van ‘we gaan nog niet 
naar huis’. Dat hoefde ook niet, want ’t 
Klokhuis lette die dag niet zo op de tijd. 
Een geanimeerde, goed verzorgde receptie, 
waar bestuur/vrijwilligers veel aan hebben 
bijdragen. Bedankt en op naar de 40 
jaar!

epb

Op zondag 10 januari a.s. houden we weer 
de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie. De zaal is 
open vanaf 15.00 uur en er is koffie, thee, hap-
jes en drankjes. De nieuwjaarsreceptie wordt 
georganiseerd door de Bewonersorganisatie, 
de Wijkbus, de Vereniging ’t Klokhuis en de 
Stichting Het Klokhuis. 

Iedere buurtbewoner, belangstellende 
en bekende is hierbij uitgenodigd.

Deze werkgroep heeft behoefte aan nieuwe 
leden! Kijk op www.archipelbuurt.nl voor 
meer informatie over wat ze allemaal doen.
Spreekt het u aan ? Neem dan contact op 
via email: jacqueline@archipelbuurt.nl

Noordwestelijke 
Hoofdroute NWH

Klokhuis
35 jaar jong

Nieuwjaarsreceptie 

Werkgroep 
Openbare Ruimte

D

I

www.archipelbuurt.nl

Liesbeth & Ruud

Nieuwe voorstelling Drang  
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Hebt u hem al ontdekt? Als u uw fiets neerzet bij 
Albert Heijn dan kijkt u de muurkrant ‘recht in 
de ogen’! Gedurende de openingstijden van AH 
kunt u korte berichten over onze wijk lezen in het 
nederlands en het engels. 

van links naar rechts: Chris Kwant (Gemeente), Dame 
(Gemeente), Hermine Taal (Gemeente en wijkbewoner), 
Auke Bloembergen (Bewonersorganisatie) en Sasja de 
Ruijter (bedrijfsleider AH).

Voor mensen die geen eigen computer hebben is dit 
een goede aanvulling op de wijkkrant (die tenslotte 
maar 5x per jaar verschijnt). Maar ook voor iedereen 
is dit van belang: je leest snel de highlights over onze 
wijk zonder dat je er urenlang voor moet staan. Wilt u 
er nog meer over lezen en heeft u een pc met internet-
verbinding: kijk op www.archipelbuurt.nl . Woensdag 
11 november 2009 werd de officiële openingshande-
ling verricht door wethouder Frits Huffnagel. Om dit 
mogelijk te maken werd er ruim anderhalf jaar achter 
de schermen hard gewerkt aan de totstandkoming. 

cr

Tussen week 47 en het eind van dit jaar zal het speelterrein op de schop gaan en 
zal het deel waar de speelwerktuigen staan worden heringericht. Even behelpen, 
maar dan kan er met terugwerkende kracht weer volop gespeeld kunnen worden. 

Alle lichtmasten (lm) van de wijk worden geverfd. De grondlaag is grijs of groen. 
Daarna wordt de originele kleur (groen of grijs afhankelijk van de straat) opnieuw 
opgebracht. Het hangt sterk van het weer af of het lukt om dit jaar alles af te 
schilderen. Lukt het niet dan gaat de betreffende afdeling volgend jaar gewoon 
weer verder schilderen.

Bomen groeien ook ondergronds. 
Neemt u voor de aardigheid eens een 
kijkje in de Javastraat bij de Zeestraat. 
Daar hebben wortels de stoeptegels 
met reuzenkracht omhoog gedrukt. 
Iemand uit mijn onmiddellijke 
omgeving ontging dat. Hij struikel-
de, viel op zijn gezicht en bloedde als 
een offerlam. Vrienden leverden hem 
af bij Bronovo. Op Spoedeisende 
Hulp kwam men na veel wikken en 
wegen tot de conclusie dat opname 
niet noodzakelijk was. Desalniette-
min heeft de onfortuinlijke weken-
lang met een gehavend gezicht rond 
gelopen en allerlei flauwe grappen 
moeten aanhoren. Hij kon er niet om 
lachen.

hb

Vuurwerk en Kerstbomen Opgeruimd? 

St(r)aat Netjes!
Doe mee en win!
De gemeente Den Haag, verschillende bedrijven en vele inwoners werken rond de 
jaarwisseling weer samen om de straten snel schoon te krijgen. Iedereen die 
meehelpt om kerstbomen en vuurwerkresten in Den Haag op te ruimen krijgt een 
beloning. Wie een kerstboom of een zak met vuurwerkresten inlevert bij een van 
de 21 inleverpunten in de stad, krijgt een kaartje met een unieke code. Die code 
moet ingevuld worden op een persoonlijke spaarpagina op de webpagina’s van de 
actie. Met de gespaarde punten kunnen deelnemers allerlei beloningen krijgen. 
Een zogenaamde ‘gouden code’ geeft recht op één van de hoofdprijzen. Die worden 
uitgereikt door wethouder Baldewsingh tijdens een feestelijke bijeenkomst op 
woensdag 13 januari.

De actie ‘Opgeruimd St(r)aat Netjes wordt dit jaar gehouden van 28 t/m 30 
december 2009 en van 2 t/m 6 januari 2010. Dit jaar wordt voor het eerst samenge-
werkt met de Crownies, een ander Haags initiatief waarbij jongeren beloond 
worden als ze zich inzetten voor een schone en mooie stad. 
Wie meer wil weten over ‘Opgeruimd St(r)aat Netjes’, de beloningen die te 
verdienen zijn of de inleverpunten, kan terecht op de website. 

Ze maakt een enthousiaste en energieke indruk, het nieuwe 
bestuurslid van onze Bewonersorganisatie Annette ter 
Kuile, die in oktober de plaats van Eveline Blitz heeft 
ingenomen. Ze woont in het hart van het Willemspark, aan 
de Kerkstraat, dat was ook een van de redenen waarom ze 
voor het bestuur gevraagd werd. 'Willemspark wordt nog 
wel eens vergeten als het om wijkbelangen gaat, maar daar 
lijkt de laatste tijd gelukkig verandering in te komen', aldus 
Annette die ook nog wel andere ambities heeft. 

Rotterdam – Amsterdam – Den Haag
Ze kent de drie grote steden van ons land uit eigen ervaring: 
opgegroeid in de nationale havenstad, gestudeerd in de hoofdstad 
(rechten aan de Universiteit van Amsterdam) heeft ze zich 

uiteindelijk gesetteld in de regeringsstad. Met een beetje goeie wil 
kun je van al die steden wel iets in haar optreden terugvinden: 
duidelijk, toegankelijk, wellevend. Misschien vloeit daar ook haar 
interesse uit voort voor het grote aantal expats dat zich in onze 
wijk bevindt. 'Zouden we daar niet wat meer voor kunnen doen? 
Je komt niet zo makkelijk met ze in contact, totdat er kinderen in 
het spel komen, dan volgen de gesprekken vanzelf. Jammer ook 
dat de Engelstalige berichtgeving in de wijkkrant onlangs 
beëindigd is'. Haar zoon Marius, die op de middelbare school zit, 
paste nogal eens op in de buurt, ook bij buitenlanders. Maar die 
heeft zijn school in Den Haag (Gymnasium Haganum) ingeruild 
voor een internationale school (United World College) in Mostar, 
Bosnië-Herzegovina. Erg leuk voor hem maar ze mist hem wel! 

Actief
In 1991 is Annette als jurist in dienst gekomen bij het ministerie 
van Landbouw, inmiddels is ze hoofd van de afdeling Visserij. 
Ondanks haar drukke deeltijdbaan (vier dagen per week) heeft ze 
altijd tijd gevonden voor vrijwilligerswerk in de buurt: actief in 
het stichtingsbestuur van de speeltuin Cantaloupenburg, de 
knutselclub, organiseren van straatfeesten, Sint-Maarten enz. 
Later maakte ze deel uit van de werkgroep Verkeer van de 
Bewonersorganisatie. En dan speelt ze nog (competitie-)tennis, 
dwarsfluit, ze houdt van film, theater, cabaret en gezellig met 
vriendinnen uit eten gaan. Voor het huis(houden) en de tuin blijft 
niet veel tijd meer over, geeft ze eerlijk toe. 

ak

Den Haag 11 november 2009 - Wethouder 
Rabin Baldewsingh (Leefbaarheid) heeft op 11 
november samen met Jan Storm, directeur 
Nedvang, de eerste zakken met plastic 
verpakkingsafval gedeponeerd in de Plastic 
Heroes-inzamelcontainers. De aftrap heeft 
plaatsgevonden op het Plein van Den Haag. 
Met deze handeling hebben ze het officiële 
startsein gegeven voor de gescheiden 
inzameling van plastic verpakkingsafval in 
Den Haag.
'Ik ben er trots op dat Den Haag de eerste grote 
stad is die plastic verpakkingsafval apart 
inzamelt. Hoewel er veel geregeld en georgani-
seerd moest worden, heeft Den Haag toch de 
stap genomen om zich nú aan te sluiten bij de 
Plastic Heroes', aldus Jan Storm, directeur 
Nedvang. Ook wethouder Rabin Baldewsingh 
is blij met deze beslissing. 'Plastic afval levert 
een waardevolle grondstof op voor nieuwe 
producten. Daarnaast levert minder kunststof 

in de afvalverbrandingsovens een aanzienlijke 
CO2-reductie. Zo kunnen we met ons allen een 
steentje bijdragen aan het milieu. Ik wil graag 
mijn respect en waardering uitspreken voor de 
Haagse burgers. Het afval begint een pro-
bleem te worden en zij nemen hun verant-
woordelijkheid. Steeds meer mensen werken 
mee om de openbare omgeving proper te 
houden. Mijn dank hiervoor' 

Containers voor plastic afval
Sinds 1 november 2009 staan in Den Haag 40 
speciale containers voor lege plastic verpak-
kingen (op twintig locaties). Van het ingeza-
melde plastic worden nieuwe verpakkingen 
gemaakt. Ook bijvoorbeeld automaterialen, 
tennisballen en vloerbedekking. Als het 
systeem succesvol blijkt, komen er mogelijk 
meer inzamelpunten. De enorme afvalbakken 
staan o.a. op het Nassau-plein en in de 
Burgemeester Patijnlaan.Bij het afvalbrengsta-

tion aan de Plutostraat 
mag ook niet-verpakkings-
afval worden ingeleverd, 
zoals plastic tuinstoelen 
of speelgoed.

Met de gescheiden inza-
meling van plastic ver-
pakkingsafval loopt Den 
Haag in de pas met het 
landelijke beleid. Vanaf 1 januari 2010 moeten 
alle gemeenten in Nederland het plastic afval 
scheiden. Over een half jaar evalueert de 
gemeente Den Haag de gescheiden inzameling 
van plastic verpakkingsafval. Als het systeem 
een succes blijkt, komen er mogelijk meer 
inzamelpunten in de stad. 

Plastic heroes
Stichting Nedvang streeft ernaar dat de aparte 
inzameling van plastic verpakkingsafval net 

zo gewoon wordt als de gescheiden inzame-
ling van glas in de glasbak. Onder de naam 
Plastic Heroes wordt campagne gevoerd om 
inwoners te stimuleren zo veel mogelijk 
plastic verpakkingsafval apart in te zamelen. 

Via een vervolgcampagne wordt weer aan-
dacht gevraagd hiervoor.

Er is hard gewerkt door de ca 18 mozaiek-dames en heren 
uit de buurt in de garage van Hans Offringa. Soms wel 
’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Wel met toenemend 
vakmanschap en in grote verbondenheid. Het was ook een 
kennismaking met verschillende Engelstalige wijkbewo-
ners, die via via letterlijk ook hun steentje bijdroegen aan 
dit kleurrijke monumentje voor de Indische buurt. 

Op maandag 25 november j.l. werd de sofa met vorkheftruck in de 
Bankastraat geplaatst op een andere locatie dan gepland was. Met 
de herstructurering van de Bankastraat in 2010 zal de sofa ook aan 
de straatzijde vrij zicht krijgen. Op zaterdag 15 november j.l.werd 
de sofa overgedragen aan de buurt door alle organisaties, die erbij 
betrokken waren, waarna het glas geheven werd op de goede 
afloop bij Café Banka. Als u de sofa bekijkt, ziet u alle eilanden, 
die een relatie met de buurt hebben 
 (ook al zijn ze niet volgens de atlas geplaatst). De boot aan de 
zijkant is de verbinding tussen Oost en West en de Hibiscus (de 
Kembang Sepatu op z'n Maleis) en palmbomen met kokosnoten 

ontbreken niet. De sofa zit goed, maar is nu ook 'steenkoud'.
In de zomer en in de zon is dit plekje in het hart van de buurt een 
aanrader om te rusten, te zonnen, een praatje te maken of te 
lunchen. Bij dit laatste het verzoek van omwonenden om de 
restanten van dit verpozen in de bijgelegen prullenbak te gooien. 
Twee vrijwilligers hebben aangeboden de bank iedere week 
schoon te maken en beschadigingen door te geven.
Het is tenslotte een Sociale Sofa.            epb

Met dank aan de Gemeente, de Bewonersorganisatie, Hans Offringa en 
het mozaïekteam voor de goede samenwerking.
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag

secretariaat
Administratieve ondersteuning
mw Jolanda Arendse
maandag: 09.00 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 10.00 uur
t. 084 73 71 029
e.  secretariaat@archipelbuurt.nl

bestuur
Voorzitter
dhr. mr. W. Taekema
t.  363 60 77
e.  wybe@archipelbuurt.nl
Vice-voorzitter
jhr. mr. G. Hooft Graafland 
t.  360 41 95
Secretaris
mw A.G. Beekman-Otte
t. 354 80 06
e. ank@archipelbuurt.nl

Penningmeester dhr R. Klein
t.  362 57 44
e. ruud@archipelbuurt.nl
lid, dhr. A. Bloembergen
e.  auke@archipelbuurt.nl
lid, mw A. Ter Kuile
e.  annette@archipelbuurt.nl

contact ruimtelijke ordening
tim@archipelbuurt.nl
contact verkeer
willem@archipelbuurt.nl
contact openbare ruimte
jacqueline@archipelbuurt.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 21 jan. 2010 
20.00 uur, ’t Klokhuis, 
Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 18 jan. 2009
Sluiting advertenties: 22 jan ’09

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

redactie
Herman Blokpoel, Eva Drijver, 
Auke v.d. Kooi, Ellen Struick,
Michiel Ottolander, 
Else Ponsen, Cathrien Ruoff
illustraties / vormadvies 
Jean Cloos
ontwerp
Wilmar Grossouw

website
www.archipelbuurt.nl

nieuws voor de website
website@archipelbuurt.nl

nieuwsbrief ontvangen?
secretariaat@archipelbuurt.nl

Algemene adressen

Florence Het Schakelpunt

Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

Borneoflat – Staedion –
informatie 0900 14 24

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

Diaconaal opbouwwerker
Annemieke Leidekker, t.318 16 16

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

Burgemeester Patijnlaan 1900
2585 cb Den Haag
 
Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
Info: maand. t/m donderdag 
tussen 9.00-12.00u
t 7541310 (calamiteiten 413 10 00)

Prikpost huisartsen 
dinsdag en donderdag 
09.00 - 10.30 uur
Wisselbibliotheek 
woensdag van 10.00 -11.30 uur
Pedicure
Deborah Veltman, maandag
t. 06 47 47 45 49 (op werkdagen) 

Stichting Terminale Zorg 
door vrijwilligers 
t. 754 13 30 
e. info@terminalezorg.nl
Maaltijden
Info: t. 754 13 40
ma / wo / vr tussen 11.00-12.00 
en 13.00 – 16.00 uur

Clubhuis Cantaloup

Klachten Stadsbeheer   >>  bel 14 070

Stichting 
Clubhuis ‘Cantaloup’

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

Onze clubs

Damesclubs
Dinsdag: 19.30 - 22.00 uur
Woensdag: 10.00 - 12.00 uur
Cokkie Bonte, t.  346 35 23

Do-it-yourself club
Maandag 9.30 - 12.00 uur     
Irna Schurwanz, t.  389 74 12

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark 
betaalt u €40,- per jaar. Geen 
dure vriendschap, want je 
mag een keer gratis gebruik 
maken van het clubhuis voor 
bijvoorbeeld een kinderpartij-
tje of een vergadering. 

Ooievaarspas €25,–

Mw M. Polak – Ook Engels en Frans sprekend – 
(65 j.) ’s avonds    t. 350 61 16
Anneke Kreemers (17 jaar)  t. 06 488 34 337
Mw C. Weeink (22 jaar)  t. 06 247 14 889
Britt Jongert (17 jaar)  t. 360 63 76
Godert de Zoeten (13 jaar)  t. 06 502 92 620
Aria Veen (17 jaar)   t. 354 05 01

Diliane Theloesen (15 jaar)  t. 360 80 37
Vincent Verhulst (19 jaar)  t. 352 15 43
Jorrit Verhulst (15 jaar)  t. 352 15 43 
Merel Oosterhof (15 jaar)  t. 310 77 74
Willemijn Oosterhof (16 j.)  t. 310 77 74
Mw M. Vollema (19 j.) za/zo  t. 06 519 58 607
Laurens Bos (15 jaar) t. 06 361 99 624

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

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

Buurt in beweging
Even voorstellen…

Digitale Muurkrant 
bij Albert Heijn

Social sofa in 17 dagen 
voorzien van mozaiek

Den Haag geeft startsein voor 
inzameling plastic verpakkingsafval

fo
to

 jc

www.opgeruimdstraatnetjes.nl

www.plasticheroes.nl
www.denhaag.nl/afval

Speelterrein achter Archipelschool 
krijgt opknapbuurt

Javastraat 
hoek Zeestraat…

Grondverf voor lichtmasten

Nieuw bestuurslid
Bewonersorganisatie

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

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

Wethouder Rabin Baldewsingh en Jan Storm 
geven het startsein voor de actie



Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

Bezoek eens onze website. 
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

In verband met de toegenomen belangstelling voor onze apotheek
in de wijken rondom het Benoordenhout, willen wij u er graag op

attenderen, dat Apotheek Francken ook dagelijks in uw wijk 
aan huis bezorgt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
P.L.A. Fox of R.F.M. Herculeijns, apothekers,
Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,

Den Haag –Benoordenhout
www.apotheekfrancken.nl

tel. 070-324 44 50

To meet the growing demand from customers of our Pharmacy who
live outside the Benoordenhout neighborhood, we would like to
point out that Apotheek Francken can also provide daily home-

delivery in this vicinity

For further information please contact
P.L.A. Fox or R.F.M. Herculeijns, apothekers,

Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag –Benoordenhout

or visit our website at www.apotheekfrancken.nl
tel. 070-324 44 50

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering

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)

ANNELIES

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

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

voor kenners van smaak!

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

  diverse schoonheidsbehandelingen

 permanente ontharing (ELOS)

 microdermabrasie

 verwijderen pigmentvlekken

 verwijderen rode vaatjes

 manicure en voetverzorging

 voetrefl ex- en andere massages

Laan Copes van Cattenburg 60A

2585 GC Den Haag

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

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

Of kijk op www.schoonheidsinstituutriawiek.nl

Ria Wiek (l) en Christel Reijgersberg

Ria WiekSCHOONHEIDSINSTITUUT

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

Curaçaostraat 4
2585 XZ Den Haag

www.archipelbuurt.nl
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e steun en toeverlaat van Bewonersorganisatie 
Archipel&Willemspark heeft zojuist de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikt. Achtentwintig jaar 

lang was ze elke week 2 dagen te vinden in haar werkkamer 
in wijkcentrum ’t Klokhuis aan de Celebesstraat. Een 
vergeeld knipsel uit de wijkkrant van oktober 1981 geeft 
een beeld van haar werkzaamheden: bewoners de weg 
wijzen bij vragen over de buurt, zorgen dat klachten, 
ideeën en mededelingen de betrokken personen of 
instanties bereiken – kortom, aanspreekpunt zijn. Dat 
brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Van 
notuleren en archiveren tot het realiseren van affiches, 
uitnodigingen en andere communicatiemiddelen. Verder 
was ze de drijvende kracht achter deze wijkkrant. Vijf 
edities per jaar, ga er maar aanstaan.

Wij zitten gezellig aan de koffie bij haar thuis in de 
Atjehstraat. Op de vensterbank een miniatuur van de 
social sofa, de vorige maand naast Café Banka geplaatste 
mozaïekbank. Aan de muur zelfgeschilderde portretjes 
van haar drie kleinkinderen. In de kast een bescheiden 
collectie keramiek en etnografica (kunstzinnige voorwer-
pen uit exotische landen). Hier woont een vrouw met een 
hang naar het artistieke en het alternatieve. Met eigenzin-
nige meningen over van alles en nog wat. ‘Prik halen tegen 
de Mexicaanse griep? Ik denk er nog over na. Ik geloof 
vooral in vitamine C’ En: ‘Er wonen in de wijk nogal wat 
oudere mensen. Dat is maar goed ook. Zonder ons zou het 
hier een dooie boel zijn. Een slaapstad. Wij zorgen overdag 
voor de broodnodige levendigheid’.

Het is 31 oktober 2009. Als ik thuiskom herken ik het hand-
schrift van mijn man. De tekst is luid en duidelijk. Hij heeft 
geen boodschap aan Halloween. Járen geleden vielen we als een 
blok voor het feest van St. Maarten. Voor een gezin waar snoep 
niet hoog op de agenda staat ervaren kinderen die dag als een 
wandeling door Luilekkerland. Dat gold in hoge mate voor onze 
drie zonen die hier de hele basisschool de vruchten (?) van 
plukten. De nooit en voor niks wijkende voetbaltrainingen 
wankelden op 11 november steevast op hun grondvesten. 
Tijdens het avondeten praten we over Halloween. Moeten we 
misschien toch overstappen op dát feest. Worden we oud, is St. 
Maarten uit de gratie van de schooljeugd? Zijn wij nog wel 
flexibel genoeg om te switchen? Kunnen we met onze tijd 
meegaan? En is het écht nodig?

Het is 11 november 2009. Inmiddels nemen onze mannen de 
organisatie van St. Maarten op zich. Ze weten dat er snoep, veel 
snoep moet worden ingekocht. Dat vinden ze een belangrijke 
zaak waarvoor ze graag, met onze portemonnee op zak, de 
Albert Heijn bezoeken. Gezinnen waar ze gewend zijn op te 

passen wordt aangeraden de Malakkastraat toch vooral diep in 
te lopen. Er valt wat te halen. 

En ja hoor, de bel, rond half zeven dienen de eerste zangers zich 
aan. Zoon loopt naar de deur - de kinderen komen intussen tot 
z’n knieën - en luistert aandachtig naar dé St. Maartenhit die 
handelt over koeien, staarten en meisjes met rokjes. Dan laat hij 
ze graaien en voert een goed gesprek. Als de deur gesloten is, 
laat hij zelf wat zoets naar binnen glijden. 
Als de avond vordert laat hij míj naar de deur gaan. Met de 
deurknop in de hand verwelkom ik mijn Franse buren. Vader en 
moeder en vier kinderen midden in de doelgroep. Eigenlijk 
weten ze niet wat er aan de hand is, deze avond, in de straten 
van de wijk, maar missen willen ze het ook niet. Wat doe je in 
zo’n geval? Je inburgeringscursus is nog niet gestart. Neder-
lands praten lukt niet, Nederlands zingen ook niet, maar 
muzikaal ben je wel en je kinderen houden van snoep en een 
geintje. Je pakt een kaars, gaat de straat op, en maakt zelf een 
Franse tekst op de wijs van dé St. Maartenhit en vult de zang aan 
met een dansje. Dat deed de moeder. De kinderen stonden er 
precies zo bij als de Nederlandse ouders die meelopen met hun 
allerkleinsten. Behalve dan dat ze hun moeder met het schaam-
rood op de kaken zenuwachtig uitlachten. Dat ze dat durfde, zag 
je ze denken. Zo was ik getuige van een privé voorstelling van 
mijn kersverse Franse buurvrouw die wel heel aanstekelijk was. 
Zó aanstekelijk dat ik op de zang het dansje meedeed.

St. Maarten toch maar weer, volgend jaar, of meegaan met de 
mode en Halloween gaan vieren? Om 20.00 uur doof ik de 
vuurpot op straat om ‘m weer naar de achtertuin te slepen. Onze 
sociaal bewogen buurman van de andere kant staat net op 
straat. Ik leg hem ons dilemma voor: St. Maarten of Halloween? 
‘Nee hoor, we houden het op St. Maarten’, zegt hij uit de grond 
van zijn hart. Gelukkig, natuurlijk heeft hij gelijk, we houden 
het op St. Maarten.

cr

Noot van de redactie: Het Schakelpunt heeft dit jaar niet mee gedaan 
aan Sint Maarten: niet door een keuze voor Halloween, maar vanwege 
de recente reorganisatie en verminderde openingstijden.

Dag Else!

Halloween, omdat 
St.Maarten uit de mode raakt?

Niks patriarchaal gedoe
Voordat ze bij de Bewonersorganisatie kwam zat ze in de 
verpleging. In het Rode Kruis Ziekenhuis gewerkt, 
nachtdiensten gedraaid in het Joods Tehuis enzovoort. Ze 
kon nog geen letter typen, zegt ze zelf, wat niet verhin-
derde dat ze werd aangenomen. ‘Ik had al heel veel 
vrijwilligerswerk gedaan, dat moet hebben geholpen. En 
natuurlijk ook dat ik in deze buurt woonde’. Ze is geboren 
in Amersfoort, woonde tot haar dertiende in Rotterdam en 
daarna in Bleiswijk waar ze plezierige herinneringen aan 
heeft. ‘Het dorpse van Bleiswijk vind ik in de Archipel op 
een bepaalde manier terug. Hier groeten de mensen elkaar 
bijvoorbeeld nog’.

Van 1984 tot 1988 volgde ze een part time hbo-opleiding 
Opbouwwerk. Wat ze in theorie leerde kon ze meteen in de 
praktijk toepassen. Else Ponsen: ‘Mijn onderwerp was de 
renovatie van het Paramaribohof. De leefbaarheid en 
woonkwaliteit verbeteren. En wel zo dat de bewoners, 
veelal ouderen, daarover zelf konden meebeslissen. Niks 
patriarchaal gedoe. Ik heb het nog nooit zo leuk gehad als 
toen’. Kan ze meer projecten noemen waar ze zich sterk 
voor heeft gemaakt? Ze somt op: de Sophiabibliotheek, de 
komst van ’t Schakelpunt en de Borneoflat, de installatie 
van een skatebaan in de Scheveningse Bosjes met feest en 
niet te vergeten: het behoud van ’t Klokhuis. Else: ‘De 
gemeente wilde er van af. Sluiting zou betekenen dat 
buurtbewoners geen plek meer hebben waar ze kunnen 
samenkomen. Slecht voor de sociale cohesie’. Tot septem-
ber dit jaar heeft ze ook 20 jaar als coördinator van de 
dagverzorging gewerkt. Eerst in Huize Irene in de 
Soendastraat er hierna in Het Schakelpunt.

En nu? Nu is het afgelopen. Ze dankt iedereen met wie ze 
prettig en vruchtbaar heeft samengewerkt, vooral het 
bestuur. En ze begroet Jolanda Arendse, haar opvolgster 
(‘Ik ben ontzettend blij met haar!’). Ze blijft betrokken bij 
de wijkkrant. Of ze nog een opmerking heeft tot slot? ‘Zorg 
dat je je kopij nu eens op tijd inlevert’.

hb & jc

Mijn naam is Jolanda Arendse. Vanaf januari zal 
ik 12 uur per week werkzaam zijn als admini-
stratief ondersteuner van de Bewonersorganisa-
tie Archipel&Willemspark. In deze functie zal ik 
het bestuur en de verschillende werkgroepen 
met raad en daad terzijde staan. Ik ben te 
bereiken via het telefoon nummer: 350 35 11 
en via e-mail secretariaat@archipelbuurt.nl. 
Tot ziens in de wijk!

DArchipel&Willemspark heeft zojuist de pensioen-

lang was ze elke week 2 dagen te vinden in haar werkkamer 

brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Van 

uitnodigingen en andere communicatiemiddelen. Verder 

social sofa, de vorige maand naast Café Banka geplaatste 

collectie keramiek en etnografica (kunstzinnige voorwer-
pen uit exotische landen). Hier woont een vrouw met een 
hang naar het artistieke en het alternatieve. Met eigenzin-
nige meningen over van alles en nog wat. ‘Prik halen tegen 

oudere mensen. Dat is maar goed ook. Zonder ons zou het 
hier een dooie boel zijn. Een slaapstad. Wij zorgen overdag 

Dag Else! kon nog geen letter typen, zegt ze zelf, wat niet verhin
derde dat ze werd aangenomen. ‘Ik had al heel veel 
vrijwilligerswerk gedaan, dat moet hebben geholpen. En 
natuurlijk ook dat ik in deze buurt woonde’. Ze is geboren 
in Amersfoort, woonde tot haar dertiende in Rotterdam en 
daarna in Bleiswijk waar ze plezierige herinneringen aan 
heeft. ‘Het dorpse van Bleiswijk vind ik in de Archipel op 
een bepaalde manier terug. Hier groeten de mensen elkaar 
bijvoorbeeld nog’.

Van 1984 tot 1988 volgde ze een part time 
Opbouwwerk. Wat ze in theorie leerde kon ze meteen in de 
praktijk toepassen. Else Ponsen: ‘Mijn onderwerp was de 
renovatie van het Paramaribohof. De leefbaarheid en 
woonkwaliteit verbeteren. En wel zo dat de bewoners, 
veelal ouderen, daarover zelf konden meebeslissen. Niks 
patriarchaal gedoe. Ik heb het nog nooit zo leuk gehad als 
toen’. Kan ze meer projecten noemen waar ze zich sterk 
voor heeft gemaakt? Ze somt op: de Sophiabibliotheek, de 
komst van ’t Schakelpunt en de Borneoflat, de installatie 
van een skatebaan in de Scheveningse Bosjes met feest en 
niet te vergeten: het behoud van ’t Klokhuis. Else: ‘De 
gemeente wilde er van af. Sluiting zou betekenen dat 
buurtbewoners geen plek meer hebben waar ze kunnen 
samenkomen. Slecht voor de sociale cohesie’. Tot septem
ber dit jaar heeft ze ook 20 jaar als coördinator van de 
dagverzorging gewerkt. Eerst in Huize Irene in de 
Soendastraat er hierna in Het Schakelpunt.

En nu? Nu is het afgelopen. Ze dankt iedereen met wie ze 
prettig en vruchtbaar heeft samengewerkt, vooral het 
bestuur. En ze begroet Jolanda Arendse, haar opvolgster 
(‘Ik ben ontzettend blij met haar!’). Ze blijft betrokken bij 
de wijkkrant. Of ze nog een opmerking heeft tot slot? ‘Zorg 
dat je je kopij nu eens op tijd inlevert’.

Het aanspreekpunt van Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark neemt afscheid

Else Ponsen over het verstrijken van de tijd: 
‘Als ik vroeger in De Posthoorn kwam dan 
dacht ik: wat zitten hier veel oude mensen. 
Kom ik er nu dan denk ik: wat zitten er veel 
jónge mensen. En wat je ook krijgt is dat 
iedereen je consequent met u gaat aanspreken’.  

Even voorstellen…

o p  h u i s b e z o e k

[ hier kan u advertentie staan ]

inleverdata advertenties 2010     22/1, 26/3, 28/5, 3/9, 12/11

nieuwjaarsreceptie
in ’t klokhuis

zondag 10 januari
Tussen 15.00 -18.00 uur. 

Uitreiking Ereprijs + officieel afscheid Else Ponsen.

Y
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vrijwilligers

  Jeannette Dewaerheijt
  inburgercoach
Ik ben inburgercoach bij hof, de Haagse orga-
nisatie waar oude en nieuwe Hagenaars elkaar 
ontmoeten. Concreet help ik een Marokkaanse 
vrouw bij haar inburgeringcursus en beter Ne-
derlands leren spreken. Verder doe ik actief 
mee met het MamaVerhalenKoor, een koor van 
allochtone en autochtone vrouwen dat zelf ge-
maakte liederen zingt en overal optreedt. We 
oefenen in de Lucaskerk (Schilderswijk). Het 
initiatief hiervoor is nog in de Archipel gebo-
ren (Françoise Poll in samenwerking met As-
trid Seriese).

Wat drijft je? Ik erger mij aan de vele negatieve 
verhalen over immigranten. Het doet mij goed 
hier een positieve inbreng in te kunnen hebben 
door middel van direct en persoonlijk contact.
Wat levert het op? Meer inleving in en begrip 
voor de situatie van iemand die zich in een 
vreemd land staande moet zien te houden. 
Wat mis je nog? Als ik de inhoud van de in-
burgeringcursus bekijk verbaas ik mij soms 
hoe weinig deze op de alledaagse praktijk is ge-
richt. Sommige informatie is weinig relevant 
of heeft een hoog open-deur gehalte. 
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  Lenie Punt
  steun
De andere helft van een echtpaar, zie hiernaast, 
dat van vrijwilligerswerk een levenstaak lijkt te 
hebben gemaakt. Lenie Punt, bekend van de 
Telefooncirkel en als ‘juffrouw van de bieb’.

Voor mij begint de dag doorgaans met de Tele-
fooncirkel. Er zijn ouderen, veelal tachtigers, 
die het prettig vinden als er dagelijks even aan-
dacht aan hen wordt besteed. Ik bel de eerste 
aangeslotene, die de volgende enzovoort. De 
laatste belt mij dan weer waarmee de cirkel 
rond is. Doet zich onderweg een kink in de ka-

bel voor, dan gaat er meteen iemand kijken. Op 
dinsdagen schenk ik koffie in ’t Schakelpunt en 
help ik bij vergaderingen. Op woensdagoch-
tenden ben ik daar weer. Dan assisteer ik in de 
bibliotheek. 

‘ Je hoort ergens 
 bij en dat is een 
 goed gevoel’
Wat drijft je? Noem het betrokkenheid met de 
maatschappij. Er zijn zoveel mensen die niet 
meer mee kunnen. 
 Wat levert het op? Het gevoel dat je ergens bij 
hoort. Voldoening ook. Doe je iets voor een an-
der, dan voel je je lekker. Zo ben ik altijd weer 
blij als de Telefooncirkel rond is. 
Wat mis je? Laat ik het zo zeggen: we kunnen 
hier in de wijk nog heel wat vrijwilligers ge-
bruiken.

hb

  Lore Olgers 
  begeleiding
Ik ben vrijwilligster voor de St. Jacobstaf, een 
kleine organisatie binnen de St Jacobuskerk, 
die contact houdt met mensen uit onze wijk, 
die vereenzamen of hulp en vriendschap nodig 
hebben. Dat doen we door mensen te bezoe-
ken, hen te begeleiden bij doktersbezoek of 
ziekenhuisbezoek, een boodschap te doen met 
mensen, en het maken van uitstapjes één keer 
per maand. Die uitstapjes gaan meestal met 
particuliere auto’s en begeleiders. De 'reisdoe-
len' kunnen van alles zijn: van de rozentuin in 
het Westbroekpark tot de Keukenhof en alles 
wat daartussen mogelijk of gewenst is. Wij 
zijn er niet alleen voor katholieke wijkbewo-
ners, maar voor iedereen die aandacht en aflei-
ding nodig heeft. 

Wat drijft je? De St Jacobuskerk heeft oog voor 
al diegenen in de parochie (wijk) die - in een of 
andere vorm – steun of vriendschap nodig heb-
ben of graag willen ontvangen. Dat valt onder 
de noemer (met een groot woord) 'naastenlief-
de'. Ik voel me verbonden met dat uitgangs-
punt. Ook in mijn vroegere werk als verpleeg-
kundige is dat altijd een belangrijke drijfveer 
geweest.
Wat levert het op? We streven naar vriend-
schappelijke contacten op gelijke voet. Je geeft 
mensen het gevoel erbij te horen. Het zijn 
meestal ook interessante contacten, mensen 
hebben vaak veel beleefd en veel te vertellen. 
Het is veel meer een uitwisseling van verhalen, 
ideeën, ervaringen in een gelijkwaardige rela-
tie, met de nadruk op vriendschap. Dat levert 
voor beide partijen veel op! De steun van de 
Staf van St Jacobus willen wij graag bieden aan 
ieder die daar behoefte aan heeft.
Wat mis je nog? Onze club van ca 12 vrijwilli-
gers kan nog wel wat versterking gebruiken. 
Een tweede wens is een betere samenwerking 
in de wijk, met name op het gebied van de een-
zaamheidsbestrijding in de wijk. Omdat het 
Schakelpunt zoveel taken moet/heeft laten val-
len (dagverzorging, deels de dagelijkse geza-
menlijke maaltijd) is er een verarming op dit 
gebied in de wijk die wij graag willen stoppen. 
We zijn bezig met een nieuw initiatief hiervoor, 
waar verschillende groepen in de wijk aan mee-
doen. Dat is echter nog in een beginstadium, 
maar er gaat zeker iets goeds gebeuren.
Meer informatie? Bel 070 – 324 41 18
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  Pia Jansen
  achtervang
Ik ben coördinator/vrijwilliger bij de telefoon-
cirkel in de Archipel/Willemspark. Op ’t ogen-
blik zijn er vijf deelnemers en vijf vrijwilligers, 
die om de beurt 's morgens om 9 uur de eerste 
deelnemer bellen; deze belt dan de tweede deel-
nemer enz. De laatste belt de vrijwilliger en 

daarmee is de cirkel rond.
Als iemand niet opneemt, moet de vrijwilliger 
mij bellen en moet ik actie nemen.

Wat drijft je? In 2006 overleed mijn man, die 
al met pensioen was, dus toen was ik ook mijn 
klankbord kwijt. Na verloop van tijd ging ik 
iets zoeken om al die vrije tijd 'n beetje zinnig  
te vullen en zag in de wijkkrant dat er vrijwilli-
gers werden gevraagd. Telefonisch contact trok 
me wel aan, even stilstaan bij elkaar.
Wat levert het op? Veel oude contacten vallen 
weg, ik kreeg behoefte aan nieuwe contacten. 't 
Tijdstip en de regelmaat bevallen me wel en 't 
contact natuurlijk. Eenmaal per jaar is er (niet 
verplicht) 'n uitje voor deelnemers en vrijwilli-
gers. Ook komen de vrijwilligers een keer samen 
met de medewerker van ouderenwerk Zebra.
Wat mis je nog? Er zouden best nog 'n paar 
deelnemers bij kunnen komen, die ook alleen 
wonen en regelmatig telefonisch contact wil-
len.
Belangstellenden kunnen het tel.nr. van Pia 
Jansen vinden op pag. 12 van de wijkkrant.
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  Berty van de Westeringh 
  gastvrouw 
Ik help één dag (5 à 6 uur) in het Klokhuis met 
werk in de keuken en bediening. Ik heb altijd 
vrijwilligerswerk gedaan in verschillende wij-
ken van Den Haag, al sinds ik als jong meisje 
naar Voorburg kwam om bejaarden te verzor-
gen. Toen het Humanistisch Centrum op de 
Laan Copes dicht ging, ben ik naar het Klok-
huis gekomen. 

Het gaat mij om de sociale contacten, het om-
gaan met mensen die ook gezelligheid zoeken. 
Door wat te doen blijf je in de running in plaats 
van thuis achter de geraniums te zitten.
Wat mis je nog? Meer hulp in het Klokhuis 
kunnen we goed gebruiken. 
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  Jos van Vught
  voorzitter
Ik ben voorzitter van de Stichting Vitalis. We 
koppelen vrijwilligers aan kinderen die zich in 
een kwetsbare positie bevinden en o.a. door Bu-
reau Jeugdzorg zijn aangemeld.

Wat drijft je? Als mediator los ik conflicten op 
tussen volwassenen. Ik kwam met Vitalis in 
contact door het bijwonen van hun zomerfeest 
in Pulchri. Dat motiveerde mij om mij als vrij-
williger aan te melden. 
Wat levert het op? Op www.vitalisdenhaag.nl 
onder ‘verhalen’, staat mijn verhaal als vrijwil-
liger: ‘skatekuilen en zombiefilms’. Als vrijwil-
liger betreed je werelden die anders voor je ge-
sloten blijven. Een uitzonderlijk verrijkende 
ervaring.
Wat mis je nog? Vrijwilligers (20-80 jaar oud), 
ook uit Archipel/Willemspark. Na een scree-
ning ga je eenmaal per week met jouw kind 
wandelen, naar de film, knutselen of andere 
voor het kind leuke dingen doen. Aanmelden 
bij Vitalis (t. 345 75 71) of bij mij (t. 306 10 83).
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  Gerda Wijmans
  beeldend bezig
Vanaf de start van het museum Beelden aan Zee 
ben ik er vrijwilligster. Dat betekent dat je kof-
fie en thee schenkt, achter de kassa zit of rond-
leidt. 

Wat drijft je? Van beroep was ik keramist, 
maar ik kon door een ongeval niet meer teke-
nen. Zo kon ik toch al die tijd tussen beelden 
zijn. Het rondleiden van groepen kinderen, 
liefst zo’n 14-15 jaar oud, daar krijg ik een kick 
van. Vermoedelijk omdat mijn eigen kinderen 
te ver weg zijn. Zal dat het grootmoederlijke 
zijn waarmee ik kinderen, misschien maar één 
keer, kunst laat ervaren?
Wat levert het op? 'Meneer dat was gaaf', ver-

trouwt een zeer moeilijke puber z’n klassen-
mentor toe na een rondleiding van mij. Ook 
heb ik een stapel brieven van kinderen die me 
zomaar spontaan bedanken. Dáár doe ik het 
voor. Plus de contacten met collegae en bezoe-
kers. Jij laat dingen zien, maar andersom ge-
beurt dat ook. Gezamenlijk zie je méér. Van de 
burgemeester kreeg ik een prachtige speld voor 
15 jaar vrijwilligerswerk, het klappen van de 
aanwezigen voelde als een warm bad.
Wat mis je nog? Niks, ik kom tijd tekort!
Op www.beeldenaanzee.nl staat de procedure 
om vrijwilliger te worden.

cr

  Wijnand Punt
  bestuurslid ’t Klokhuis
De ene helft van een echtpaar, zie hiernaast, dat 
van vrijwilligerswerk een levenstaak lijkt te 
hebben gemaakt. Ex-marinier en Nieuw Gui-
nea-veteraan Wijnand Punt gaat geen klus uit 
de weg. 

‘ Je krijgt er een   
 hoop gezelligheid  
 voor terug’
Ik ben zojuist toegetreden tot het bestuur van ’t 
Klokhuis. Dat telde vier personen, maar met 
z’n vieren kun je geen besluiten nemen. Ze heb-
ben ze mij gevraagd er bij te komen. Dus dat 
doe je dan. Mijn portefeuille: diverse hand- en 
spandiensten. Stoelen neerzetten, karweitjes 
opknappen, de handyman spelen, zeg maar. 
Hiervoor hielpen mijn vrouw en ik in ’t Scha-
kelpunt als er ’s middags warm gegeten werd. 
Afruimen en zo. Maar daar hebben ze nu be-
taalde krachten voor. Daar komt bij: er waren 
steeds minder eetklanten. De mensen eten nu 
eenmaal liever ’s avonds warm. Verder run ik de 

bridgeclub. Die telt al tweeëntwintig leden. De 
jongste is rond de zestig, de oudste bijna hon-
derd. Dan is er nog onze eigen flat. Ook daar is 
voor mij als vrijwilliger regelmatig het een en 
ander te doen. Je kent die kerstbomen bij de vij-
ver? Hebben we met een paar man gekocht, ge-
plaatst en opgetuigd. Leuk werk.

Wat drijft je? Ik wil de mensen niet laten zak-
ken.
Wat levert het op? Een hoop gezelligheid. En 
je komt nog ’s onder de mensen. Zo zitten we 
iedere dinsdag in ’t Klokhuis. Standaard. Het 
hele jaar door. ’s Ochtends vergaderen we en ’s 
middags zijn we aan het bridgen.
Wat mis je nog? Meer vrijwilligers. Mensen, 
meldt je aan. Er wordt op jullie gerekend.

hb

  Fred Muiser
  huisbeheerder
Elk flatgebouw aan het Burgemeester De Mon-
chyplein heeft zijn eigen Vereniging van Eige-
naren, zo ook gebouw Megaron. Fred Muiser, 
ex-Ing, is lid van het bestuur. En dat is bepaald 
geen erebaantje.  

Het beheer van ons gebouw hebben we uitbesteed 
aan een onderneming die daarin gespecialiseerd 
is. Als Vereniging van Eigenaren wil je daar graag 
toezicht op houden. Dat betekent in de praktijk 
dat je regelmatig wordt opgezadeld met uitvoe-
rende taken. De ene keer is het een lekkage, de 
andere keer een liftstoring. Ik heb mensen moe-
ten bevrijden die ergens tussen twee etages vast-
zaten. Of je helpt ‘s een ex-pat die problemen 
heeft met zijn verwarming; we hebben hier nogal 
wat buitenlanders wonen. Vorige maand moes-
ten de batterijen voor de noodverlichting vervan-
gen worden. Daar stond ik gelukkig niet alleen 
voor. Die klus hebben we met een mannetje of ze-
ven geklaard. Mooi was dat.

Wat drijft je? Je helpt mensen en dat geeft vol-

doening. Bovendien: je bent gepensioneerd, je 
mist je werk. Dan is het fijn om wat om handen 
te hebben. Dan val je niet in dat zwarte gat. 
Maar je moet niet overdrijven. Een buurvrouw 
zei tegen me: laat je niet gebruiken.  
Wat levert het op? Een gevoel van saamhorig-
heid. Je hebt contact met je medebewoners. 
Met mensen van buiten ook, zoals liftmon-
teurs. Daar leer je van. En je staat nog midden 
in het leven, anders gaat het zo snel voorbij.  
Wat mis je nog? Ik zou willen dat sommige be-
woners zich wat meer betrokken gaan voelen. 
Dat ook zij dit gebouw gaan zien als hun eigen 
huis. 

hb

  Margreet Meijer
  museum medewerkster
Ik werk als vrijwilliger in het Louis Couperus-
museum. Dat betekent dat ik aanwezig ben ge-
durende de openingstijden om bezoekers te 
ontvangen en rond te leiden. 

Wat drijft je? Ik werkte in een boekhandel, 
houd van boeken en literatuur. Toen ik een op-
roep voor vrijwilligers las in Den Haag Centraal 
heb ik daar werk van gemaakt. Boeken, taal, 
verhalen, daar doe ik graag iets mee.

Wat levert het u op? Verbreding van de literaire 
horizon. Mijn interesse wordt steeds vernieuwd. 
Ik ben natuurlijk ook veel Couperus gaan lezen. 
Het werk levert me leuke contacten op met de 
circa 18 collega-vrijwilligers, en ook met bezoe-
kers die vaak veel van Couperus weten.

Wat mis je nog? Niets, het is wat het beloofd 
het te zijn en ook wat ik zocht. Als anderen dit 
ook graag willen doen, het Louis Couperusmu-
seum is altijd op zoek naar vrijwilligers. Con-
tactpersoon: De heer Leo van den Akker, tel. 
06-48 69 70 79. 

cr
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Kerst in zicht. Mooie gelegenheid 
om even stil te staan bij vrijwilligers 
uit onze buurt

Ze zijn de engelen van deze tijd. 
Mannen en vrouwen die een deel van 
hun tijd willen besteden aan werk-
zaamheden waar anderen gemak en 
plezier aan beleven. Vrijwilligers heten 
ze, want wat ze doen, doen ze belange-
loos. ‘Liefdewerkers’ zijn er van velerlei 
snit. Uw wijkkrant stelt er enkelen aan 
u voor. Bij wijze van eresaluut.    

8

1

1

2

2

3

3

4

5

4

7

10



december 2009  archipel & willemspark   9

Een exclusieve parfumerie in 1999 opgericht door moeder en
dochter Antoinette en Virginia Borsboom. Maak hier kennis 
met de vele topmerken op het gebied van selectieve geuren, 
huidverzorging, maquillage en homeproducten.
 

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

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

Uniek in Nederland!

annick goutal  caudalie  creed  diptyque  geo f. trumper  il profvmo

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

Celeste
parfums

 

1949 2002

Archipel
ZONWERINGEN & ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB  Den Haag

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

Fax: 070-362 29 66 

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS 

Markiezen
Zonneschermen
Rolluiken
Horren

Horizontale
Verticale jaloezieën
Screens
Parasols

� �
�
�
�

�
�
�

La Ropa
Damesmode & Accesoires

Bandolera                                       
Expresso
Rayure

MAC jeans en pantalons
Zerres

Tassen, ceintuurs & sieraden

Tevens voor al uw stoomgoed

Frederikstraat 22 
Telefoon  070 – 365 6333

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

za 10.30 - 17.00

De Haagse Boekerij
Frederikstraat 24 2514 LK  Den Haag tel. 070 - 346 48 00

e-mail haagboek@planet.nl U W  B O E K H A N D E L I N  A R C H I P E L - W I L L E M S PA R K

L i t e r a t u u r
Nederlands Duits Engels

K i n d e r b o e k e n

A n t r o p o s o f i e

Uitgebreide Collectie
K u n s t k a a r t e n

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

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

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

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

uitsmijters, soepen, etc.

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

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

Chr. Th. JEHEE

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren

Vensterbanken - Grafmonumenten

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

sinds 1916

HENNEMAN B.V.

Aanleg en onderhoud van:
• alle elektrische installaties

vernieuwing van bedradingen
• c.v. installaties

• sanitaire installaties
keuken en badkamer installaties

dak- zink en rioolwerk
• beveiliging, ook aanbrengen 

van buitenveiligheids verlichting
• onderhoudsabonnementen c.v.

Dag- en nachtservice
Telefoon 070 - 354 94 94

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

A
Wijkkranten A&W

verkrijgbaar in ’t Klokhuis
Celebesstraat 4

A
Website

archipelbuurt.nl

A
Wilt u een

twee wekelijkse nieuwsbrief
per e-mail ontvangen?

Meldt u aan op:
secretariaat@archipelbuurt.nl

A

En alle vreugd en werk… Maatje worden?

Stichting Terminale Zorg
door vrijwilligers

Route buslijn 20
gewijzigd

Bij binnenkomst in de studio wordt mij gevraagd 
of ik niet minister Veldkamp ben? Ik ben te 
verbouwereerd om zo gauw een snedig antwoord 
klaar te hebben. Het is wel tekenend voor de 
ludieke sfeer, ze zijn volop bezig zich in hun rol 
in te leven, kostuums worden gepast, boezems 
en heupen moeten opgevuld. Ze staan er mooi op, 
de dames van Drang, en ze hebben er zin in! 

Nog maar krap twee weken en het gaat echt los. Nu 
moeten er nog teksten worden gemaakt, liedjes 
ingestudeerd en natuurlijk… eindeloos gerepeteerd: 
drie dagen per week, drie maanden achtereen, dat 
mag je toch een dagtaak noemen. Het is dan ook een 
professioneel gezelschap, met subsidie van de 
gemeente: vijf vrouwen uit Den Haag, een pianist uit 
Rotterdam en een regisseuse van de Toneelacademie 
te Maastricht. Die gaan ons een spetterende avond 
bezorgen, in de traditie van het gezelschap: geestig, 
uitdagend en altijd een diepere boodschap.
 
Drang
Theatergroep Drang bestaat al sinds 1995 en heeft 
haar vaste oefenruimte achter het kleuterschooltje 
van Frank Dak aan de Schelpkade. Soms – zoals nu 
– vinden daar, in het gymlokaal van de voormalige 
hbs, ook de voorstellingen plaats, maar meestal 
gebeurt dat op andere locaties in de stad zoals het 
voormalige ptt-gebouw in de Binckhorst (De 
wonderbaarlijke reis van Binck Horst) en het 
Strijkijzer aan het Rijswijkseplein (Personeelsfeest). 
Het gezelschap bestaat uit een vaste kern maar er 
worden ook acteurs van elders aangetrokken. Er 
wordt veel gedaan aan educatie, stimulering van 
jongeren en aanstormend talent uit verschillende 
herkomstlanden. Er is een vaste tekstschrijver maar 
zelf dragen ze ook improvisaties aan. Met elkaar gaan 
ze de diepte in wat resulteert in een variété van 

theatrale beelden, gesproken en gezongen tekst, deze 
keer over de opkomst en ondergang van vijf politieke 
carrières en hoe ‘gevallen vrouwen’ die verwerken. 

Marike Mingelen
Met een van de actrices, onze buurtgenote Marike 
Mingelen (Balistraat), heb ik vooraf een gesprek. Na 
haar vwo gaat ze naar de toneelacademie in Maas-
tricht. Maar dan ‘lopen de dingen zoals ze lopen’, ze 
ontmoet ‘de man van haar leven’, verhuist naar Den 
Haag, krijgt kinderen, studeert nog een tijdje 
kunstgeschiedenis en begint dan, inmiddels zeven 
jaar geleden, weer met spelen. Naast diverse optre-
dens bij Drang – onder andere een mooie rol in het 
succesvolle De vrouw van de Ambassadeur – speelde 
ze dit voorjaar voor De nieuwe Metropool de titelrol 
in Camille Claudel. Voor 2010 is ze gevraagd voor de 
hoofdrol in een stuk over de beroemde en geliefde 
Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Last but not 
least heeft ze ook nog een eigen gezelschap, Plankgas, 
met voorstellingen ‘aan huis’, onder meer ‘Nu even 
wel’ van Maria Goos. 

Ze heeft geen diva-allures, komt zelfs een beetje 
verlegen over. Maar aan ambitie ontbreekt het haar 
zeker niet, het is alleen niet eenvoudig om zonder 
voltooide toneelopleiding het gesloten toneelwereldje 
binnen te komen. Eén voordeel: ‘hoe ouder ik word 
hoe jonger ik me voel!’ Veel succes, Marike! 

ak

Bij het uitkomen van deze krant kunt u hopelijk nog een 
voorstelling bijwonen: 26–28 november, 1–4, 9-12, 16–20 
december. (aanvang 20.30 uur, 20 dec 15.00 uur)
Reserveren via de website; informatie 070-3464645. 

www.drang.nl
www.theatergroep-plankgas.nl

www.terminalezorg.nl

Stichting Vitalis is een stichting die Haagse kinderen, tussen de 5 en 
de 18 jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een 
kwetsbare positie bevinden en het risico lopen in de problemen te 
raken, koppelt aan een vrijwilliger. 

Vrijwilliger (of maatje) en kind gaan wekelijks een paar uur met elkaar 
op stap en ondernemen samen allerlei laagdrempelige activiteiten. Ze 
vliegeren wat op het strand, ze bakken samen een taart, gaan wat fietsen 
of samen naar de bibliotheek bijvoorbeeld. Het gaat om de één-op-één 
aandacht tussen kind en maatje.
Het doel van deze begeleiding is het voorkomen van intensieve professio-
nele hulpverlening. Kinderen worden dagelijks bij ons aangemeld, de 
vrijwilligers moeten actief geworven. Bij deze!

Het inzetten van vrijwilligers als ondersteuning tijdens de laatste 
levensfase is een mogelijkheid die lang niet bij iedereen bekend is. 
Uit onderzoek blijkt dat 75% van de mensen thuis zou willen sterven. 

Vrijwilligers kunnen door het bieden van tijd, aandacht en ondersteuning 
helpen samen met de naasten nog het best mogelijke uit die laatste levens-
fase te halen. Stichting Terminale Zorg voor Vrijwilligers heeft als doel 
mensen gelegenheid te bieden in de eigen huiselijke omgeving te sterven. 
‘Er zijn’ is onze missie.
Het werkgebied van de stichting omvat de gemeente Den Haag, Rijswijk, 
Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Voor meer informatie kunt u bellen 
met één van de coördinatoren 070 754 13 30 of bezoekt u onze website.

De route van buslijn 20 wordt met ingang van Jaardienst 2010, 
die op 13 december a.s. ingaat, gewijzigd. 

Die wijziging houdt in dat een gedeelte van de oude route van lijn 13 (lijn 
13 is sinds 27 april 2008 lijn 20) wordt hersteld: vanaf de Valkenboslaan 
rijdt hij niet meer via de Zuiderparklaan en de Escamplaan naar het 
Leyenburg Ziekenhuis maar via de Zuiderparklaan, Vreeswijkstraat, 
Loevesteinlaan, het Almeloplein, de Meppelweg, Maartendijkslaan, 
Genemuidenstraat en Leyweg naar zijn nieuwe eindpunt bij het Carry van 
Bruggenhof. De route tussen Oostduin en de Valkenboslaan wordt niet 
gewijzigd. Ook de frequentie wordt niet gewijzigd…
Voor het Leyenburg Ziekenhuis kan bij de halte Escamplaan worden 
overgestapt op buslijn 26 of RandstadRaillijn 4. 

a.j.g. landheer  
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‘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

Archipel
Fysiotherapie    &
Manuele therapie

Sumatrastraat 205
2585 CP  Den Haag

Fysiotherapie

Manuele therapie

McKenzie methode

Psychosomatische

 fysiotherapie

 
Consulten

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

www.schoonheidssalonletournesol.nl

BAGUETTERIE
*Diverse salades
*Borrelhapjes

*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten

Bankastraat 97
2585 EJ  Den Haag

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

mallemolendenhaag.nl

Kijk op!

Avondje
uit?

Avondje
uit?

Tuinaanleg en onderhoud
Hoveniersbedrijf

‘DE CONIFEER’
Ook voor uw sierbestrating, kleine
sloopwerkzaamheden, met-
selwerk en snoeien en
rooien van bomen.
Met eventueel bijle-
vering van alle tuin-
materialen.

R.G. v. Straaten
Borneostraat 54
2585 TW Den Haag
Telefoon/fax (070) 354 18 06
liefst na 18.00 uur
Autotel. 0653 780 411

kvk 2715046

We kennen hem allemaal: op de eerste Wijkfeesten trad 
hij op met zijn big band Kings of Bongo Bong en met de 
Graduates of Swing op het Bankaplein (beide bands 
intussen helaas ter ziele) en de laatste keer met zijn 
zigeuner-jazzkwartet. Reden temeer om hem eens extra 
onder de loupe te nemen!

Klarinet
Hij begon met lessen klassiek klarinet. Zijn leraar begon al 
gauw kleine duetjes met hem te spelen, wat voor een jonge 
leerling erg animerend is. Van blad spelen ging wat moeizamer, 
hij speelde en speelt nog steeds het liefst alles uit het hoofd. 
Al gauw zat hij op school in een bandje en dat was leuk! Hij 
ging studeren in Delft (Civiele Techniek) en daar kwam hij 
eigenlijk meteen in de Delftse Studenten Dans Harmonie, en 
vandaar werd hij lid van een jazzdispuut, een bigband en kleine 
groepjes. Hij leerde ook spelen op de saxofoon en kornet omdat 
die op dat moment nodig waren. Al gauw hadden ze gemiddeld 
2 optredens per week met het dsdh, en met die optredens is hij 
eigenlijk ook niet meer opgehouden.

Kustwaterbouw
Eenmaal afgestudeerd werd het moeilijker om groepen 
bij elkaar te houden als de leden een baan krijgen in alle 
windstreken. 

Na zijn afstuderen werkte hij als kustwaterbouwkundig 
ingenieur bij het Waterloopkundig Laboratorium. Nu is hij 
met veel plezier Hoogleraar Kustwaterbouw in Delft, bij 
unesco-ihe (een internationale masters-opleiding in water); 
hierdoor is hij wel veel op reis, zodat het muziek maken soms 
wat in het gedrang komt.

Altijd muziek!
Maar hij maakt wel degelijk nog muziek: in een klein jazz-
kwartetje (2 gitaren, 1 bas, 1 klarinet), en hij is lid van het koor 
esGROOT, dat op 14 november j.l. drie keer optrad in de 
Passage. Als u hem wilt horen spelen kan dat elke 3e vrijdag 
van de maand in Herberg Hooghoudt, Reguliersgracht in 
Amsterdam.

Hij heeft zijn passie voor muziek ook doorgegeven aan zijn 
kinderen: Joris speelt gitaar en Marijn is lid van het Haags 
Kinderkoor. Wie weet zien we ze over een aantal jaren nog eens 
in Wie hoor ik?

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

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.Wie hoor ik?

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)

Dano Roelvink                     klarinet/saxofoon/trompet

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.

Adventsconcert St.Jacobuskerk
Op zaterdag 19 december is er om 16.00 uur ’s middags een adventsconcert 
in de St. Jacobuskerk aan de Parkstraat. 
Het parochiële koor Cantemus Domino en de Capella Sancti Jacobi 
brengen o.l.v. dirigent Jos Laus advents- en kerstmotetten te gehore van 
o.a. Batten, Holzbauwer, Rutter, Berlioz en Strategier. Tevens zijn er orgel- 
en fluitintermezzi van Marin Marais. en J.S.Bach (Nun kommt der heiden 
Heiland). Een mooie gelegenheid om in de stemming te komen van het 
naderende Kerstfeest in de prachtige geheel gerestaureerde St.Jacobuskerk.

Feestelijke lunch voor ouderen
Zondag 20 december organiseren wij een bezoek aan de Hoogmis en 
feestelijke lunch voor ouderen. Dit alles in het teken van het naderende 
Kerstfeest. U wordt om 9.45 uur thuis opgehaald en tegen 14.00 uur weer 
thuisgebracht. Als u belangstelling heeft belt u dan met Lore Olgers: 
tel.3244118

Kerstnacht 2009
Op 24 december om 24.00 uur is er in de St.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 Messe de Minuit van 
Charpentier ten gehore brengen.
Het koor zal worden begeleid door orgel en strijkers. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Jos Laus.
Dezelfde H.Mis zal op eerste Kerstdag om 10.15 tijdens de Hoogmis van 
Kerstmis worden gezongen.

Kinderen bij de stal
Op eerste kerstdag om 14.00 uur ’s middags zal er in de kerk een speciale 
kerstviering zijn voor jonge kinderen 'Rond de stal'. Op speelse wijze zal 
het kerstverhaal worden verteld bij de levensgrote kerststal in de kerk. Alle 
ouders, kinderen, opa’s en oma’s, van harte uitgenodigd!

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 contact op met Lore Olgers
Tel. 324 41 18 of met Astrid Cohen tel. 354 75 06.
Ook voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek.

Kinderbijbelclub
Elke donderdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur wordt er een uurtje 
geloofsonderricht gegeven aangepast aan de leeftijd van uw kind (vanaf 
groep 4). Aan de voorbereiding op de grote feesten zoals Kerstmis, Pasen 
en Pinksteren wordt veel aandacht besteed. Vanaf januari kan uw kind 
meedoen. 

Vanaf 15.00 uur (direct na school) staat de deur van de Maria ten Hovezaal 
open. U kunt uw kind nog opgeven voor dit schooljaar. Voor informatie: 
Mary Jansen, Tel. 360 17 48. 

Houdt u ook zo van zingen?
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 ondersteu-
nen 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: Mariette Huisman – Muller tel: 070-346 44 77. 

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

Open maaltijden
De open maaltijden worden gehouden op maandag 7 
december, 4 januari en 1 februari. Zoals gebruikelijk 
in het wijkgebouw van de Vredeskapel, Malakkastraat 
5. Om 18 uur is de deur open en staat een drankje en 
hapje voor u klaar. Om 18.30 gaan we eten. 
Kosten €3,50. Meer informatie bij Hans ter Schegget 
tel 06 40 93 77 71.
 
Een levensregel voor beginners
Naar aanleiding van het boekje ‘Benictijnse spirituali-
tijd’ van Wil Derkse, is er een gespreksgroep ‘een 
levensregel voor beginners’, geleid door Ds. v. Duinen. 
Daarna is er de mogelijkheid mee te doen aan het 
avondgebed. Data: 15 december en 20 januari. Tijd: 
20.15 uur. plaats: Vredeskapel.
 
Kerstmiddag
De kerstmiddag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 
19 december om 14.30 in de Vredeskapel. Het is een 

gezellig samenzijn met zang, een kerstverhaal en een 
broodmaaltijd. Als U zin heeft geef U dan op bij Rita 
Hoenders tel: 352 36 14.
 
Kerstnachtdienst
De kerstnachtdienst is op 24 december om 22.30 uur 
in de Vredeskapel. Voorganger is C. v. Duinen.
 
Kerstdienst
De kerstdienst (met kerstspel door kinderen) is op 25 
december om 10.30 uur in de Vredeskapel. Voorgan-
ger is Ds. C. v. Dongen.
 
Nieuwjaarsfeest
Op 9 januari om 20 uur is er een nieuwjaarsfeest in de 
Vredeskapel. Mensen uit de buurt en de kerk kunnen 
elkaar dan een goed Nieuwjaar wensen. 
 
Voor meer informatie 
Hester Hoogenraad   tel 070 368 99 26

Een Nieuwjaarsconcert in Weense stijl door het 
Salonorkest Grandisono m.m.v. Bert Mooiman, 
piano, met bruisende muziek uit de glorietijd 
van de badplaats Scheveningen rond 1915, de tijd 
waarin de Nieuwe Badkapel werd gebouwd.

De binnen- en buitenlandse chique zocht verpozing 
in het Kurhaus, en bracht op zondagen een bezoek 
aan de Nieuwe Badkapel. Ook Koningin Wilhelmina, 
Koningin Emma en Prinses Juliana woonden 
regelmatig de diensten in de Nieuwe Badkapel bij.

Het Salonorkest Grandisono beschikt over een zeer 
uitgebreid repertoire, van Dreivierteltakt tot Polka 
schnell, van wals tot tango, van operette tot ragtime. 
Kortom: een vorstelijk en vrolijk begin van het 
Nieuwe Jaar voor het hele gezin!

Toegang €15,- (jongeren tot 18 jaar € 7,50)
incl. feestelijk drankje en oliebollen na afloop
Abonnement: drie concerten naar keuze voor €35

Kaartverkoop via www.eventim.nl, vvv-kantoren en 
het Uitbureau Den Haag alsmede voorafgaand aan 
het concert aan de zaal. 
Zie ook onze website: www.badkapelconcerten.nl
De opbrengst van de concerten is bestemd voor de 
grote restauratie van de kerk, waarvoor de voorberei-
dingen in volle gang zijn
Volgende concerten in deze serie (steeds op zaterdag 
van 16.00 – 17.00 uur): 13 maart, 17 april, 29 mei
   
Contactpersonen
Pim Romeijn 070-3558169 romeijn@gmail.com  
Agaath Reuchlin 070-3635713 amcreuchlin@casema.nl

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

vredeskapel

Badkapelconcerten 
2009-2010
4e concert
Nieuwjaarsconcert
2 januari 2010
16.00 tot 17.00 uur
Nieuwe Badkapel
Scheveningen 

www.badkapelconcerten



Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11    f. 070 358 71 90
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.nl

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur, 
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.

U kunt voor informatie, reserveringen en toegangs-
kaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, 
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.  

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer R. Klein  penningmeester 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

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

De heer W. Oostdam  bestuurslid 
ienwoostdam@kpnplanet.nl

De heer W. Punt  bestuurslid 
wpunt@casema.nl

Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Consulent ouderenwerk Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 - 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11

Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 - 10 uur, t. 352 04 16

Telefooncirkel A/W/Z 
Info coördinatoren:
mw P. Jansen, t. 350 70 58
mw. T. Eendenburg, t. 302 42 50

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

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

Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis 
open vanaf 08.00 uur.
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Op vrijdag 29 januari wordt de 2e Hindoestaanse 
Koempoelan in 't Klokhuis georganiseerd door de 
besturen van de Stichting Hindustani en de 
Stichting Het Klokhuis.

Het begint om 14.30 uur en eindigt rond 18.30 uur.
Het programma wordt bekend gemaakt in de flyer die 
ligt in het Klokhuis en wordt opgehangen op diverse 
plaatsten. Het thema van deze middag is Diewaalie 
(Lichtfeest). Na de bijeenkomst is er een Surinaams/
Hindoestaanse maaltijd.

Toegang kost € 3,- incl. 2 drankjes en de maaltijd.
Deze bijeenkomst is de vijfde uit een reeks van 10 
bijeenkomsten van het Project ‘Bekend Maakt 
Bemind’, telkens op de laatste vrijdag van de maand.
Met deze Hindoestaanse Koempoelan willen wij de 
mensen uit de Archipelbuurt, Willemspark en omrin-
gende wijken op een gezellige manier kennis laten 
maken met andere culturen, via diverse thema’s.
U kunt zich voor de Hindoestaanse Koempoelan 
opgeven bij de administratie van Het Klokhuis (tel. 
070- 350 35 11), e-mailen naar stichtinghetklokhuis@
live.nl of naar de Stichting Hindustani (tel.06-28 47 
98 49), e-mail stichtinghindustani@gmail.com.

Ouderwetse pannenkoeken (naturel of met spek) 
worden gebakken op maandag en vrijdag zo tussen 
12.00 en 13.00 uur. Reserveren is niet nodig en de 
kosten zijn ongeveer een Euro per pannenkoek.

Voor de heerlijke 3-gangen maaltijd op dinsdag 
van 17.15 – 18.30 uur voor wijkbewoners van 55+ moet 
u uiterlijk maandag 13.00 uur reserveren op 070-350 
35 11. De kosten zijn €6 per persoon.

In het Klokhuis is een aantrekkelijke werkkamer/
spreekkamer te huur, waar je ook nog met een 
paar collega's kunt vergaderen. De huurprijs voor 
een enkel keertje is 21 Euro per dagdeel van 3 uur, 
maar als je wat vaker de ruimte huurt is een 
aardige korting mogelijk.
In de ruimte kun je beschikken over een compu-
ter met internet, maar in het gebouw kun je ook 
gebruik maken van WIFI voor de laptop.

Wil je een ruimere kamer met de mogelijkheid van 
een vergadering van max. 10 personen is er ook de 
mogelijkheid om het leslokaal voor een dagdeel te 
gebruiken voor de prijs van 22 Euro.
Een beamer voor het houden van presentaties in een 
grotere zaal is ook beschikbaar, de prijzen staan 
vermeld op www.stichtinghetklokhuis.nl en kijk dan 
bij Zaalverhuur/Verhuur voor de tarieven.
Koffie, thee en een tosti zijn tussen 09.00 en 16.00 uur 
verkrijgbaar tegen heel aantrekkelijke prijzen bij het 
buffet op de begane grond; daar is ook de tuin om 
even te roken. Op maandag en vrijdag tussen 12.00 en 
13.00 uur zijn pannenkoeken verkrijgbaar voor plm. 
1,10 Euro, zie verder de prijzen op de website bij 
buffettarieven.

Mocht je willen komen kijken, bel dan even tussen 
09.00 en 16.00 uur voor een afspraak met de beheer-
der op 070-350 35 11 of email naar stichtinghetklok-
huis@live.nl. Reserveren is niet nodig.

Iedere 3e woensdag van de maand wordt een Bingo 
georganiseerd in de benedenzaal van het Klokhuis.
De volgende Bingo’s is op 16 december. De aanvang 
is 13.45 uur en het duurt tot ongeveer 15.45 uur.

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

Elke maandagmiddag is een enthousiaste groep sportieve mensen aan het 
tafeltennissen in de benedenzaal van het Klokhuis. U kunt altijd komen 
kijken en misschien wilt u wel meteen meedoen. De tijden zijn van 13.30 tot 
15.30 uur. Contactpersoon is Joop Jansen tel. 070-350 51 47.

Begin 2010 start Stichting Boog in samenwerking met onder andere 
STEK, Zebra Welzijn en de Zonnebloem een onderzoek naar het 
welbevinden van ouderen. Dit betekent dat ouderen uit de Archipel-
buurt bezocht gaan worden en hen een aantal vragen gesteld wordt. 

Voor dit project zijn wij op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om in 
de periode van januari tot (ongeveer) juni 2010 ouderen te bezoeken een hen 
een aantal vragen voor te leggen. Heeft u in deze periode 1x per week zin en 
tijd om een ochtend of middag ouderen te bezoeken, of heeft u vragen over 
dit project? Neemt u dan contact op met Connie Slutter van Stichting Boog: 
070-312 12 18 / 06 19 14 02 33 / sluco@boog.nl

Welkom op de Bingo!

Tafeltennis 

Langs de deur bij ouderen

Hindoestaanse 
Koempoelan

Schuif gezellig aan!

Thuiswerken
in het Klokhuis

Hinke Hamminga
Collage op doek, 70 x 100

Expositie

Veel dank aan Lisa Hof die het Klokhuis een aantal maanden opvro-
lijkte met haar mooie schilderijen. Nu de beurt aan Hinke Hamminga. 
Zij woont sinds een paar jaar in de Archipelbuurt. Tijdens haar schilderles-
sen raakte zij gefascineerd door het werken met stukjes gekleurd papier, wel 
of niet met tekst. Het resultaat: veelzijdig kleurrijke collages waarvan 
meerdere stuk voor stuk los gescanned zijn om ze te digitaliseren en 
vervolgens te printen op schilderslinnen.
Hinke Hamminga exposeert van 23 november tot en met 30 januari 2010. 
Daarna toont Frances Hordijk uit Rijswijk haar boeiende schilderijen. 
Heeft u ook zin om te exposeren? Bel Elisabeth König, 070-346 70 08.

Op de Koempoelan in het Klokhuis op woensdag 9 december j.l. intro-
duceerde mevrouw Hetty Naaikens haar film ‘Djangan lupa’, een film 
over de opvang van mensen uit het voormalig Nederlands Indië in con-
tract pensions. Deze laatste Koempoelan van dit jaar werd afgesloten 
met een Indische maaltijd. De volgende Koempoelan is de 2e woensdag 
in februari, 10 februari 2010 om 14.00uur.

Elke dinsdagmiddag vanaf 13.00 - 16.30 uur wordt niet 
alleen serieus maar ook gezellig gebridged in de To-
neelzaal van het Klokhuis. De wedstrijdleider, de heer 
Wijnand Punt, wil ook u graag verwelkomen. 

Er zijn wekelijks zo’n 20-24 spelers, maar er is altijd 
plaats voor nieuwe leden of voor belangstellenden die 
eens willen komen kijken. Daarvoor kunt u zich aan-
melden bij de administratie van het Klokhuis.
t. 070 350 35 11 of bij de heer Punt t. 070 392 04 02.

Gezocht: nieuwe leden 
voor de Bridgeclub
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