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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.archipelwillemspark.nl

International 
Residents

Graffitivrije buurt
 >> pagina 3

Afscheid Ank Beekman
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 >> pagina 12
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In de vorige wijkkrant hebt u kunnen 
lezen over de zware protesten uit onze 
wijk tegen de plannen van de gemeente 
om de parkeerregeling in stadsdeel 
Centrum drastisch te veranderen. 
Het voornemen was om het betaald  
parkeren, dat nu in onze wijk alleen 
geldt op werkdagen van 9 tot 17 uur,  
uit te breiden tot alle dagen van de week 
(ook in het weekend) van 9 tot 24 uur!

Op ons verzoek is op het wijkberaad van 21 
september jl. een vertegenwoordiger van de 
gemeente verschenen voor een toelichting 
op de plannen. Groot was de opluchting 
toen mevrouw Debby Bornebroek van de 
afdeling Parkeren haar betoog begon met 
de mededeling dat de hevige protesten uit 
de wijk grond hadden gevormd voor een 
aanpassing van de plannen. In het Archipel-
deel van de wijk blijft de regeling onge-
wijzigd, maar in Willemspark gaat wel de 
nieuwe regeling gelden (met uitzondering 
van de zondagochtend die vrij blijft).
Dit is in overeenstemming met de geluiden 
uit Willemspark, waar men vooral ’s avonds 
veel parkeeroverlast heeft van bezoekers 
en personeel van de restaurants en café’s in 
de buurt. Wel is denkbaar dat de overlast 

gaat verschuiven naar de straten aan de 
andere kant van de Javastraat, maar dat is 
afwachten. Let wel, het voorgaande is een 
aanpassing van de ambtelijke voorstellen. 
Uiteindelijk beslist het college van B&W, 
naar verwachting op 16 november 2010.

Zijn we nu tevreden? 
Nee, niet helemaal. De vreugde in het wijk-
beraad over het succes van onze protes-
ten werd behoorlijk getemperd door het 
voornemen om een digitale bezoekersver-
gunning in te voeren voor 188 uren per jaar, 
wat neerkomt op ruim 3.5 uur per week (in 
Willemspark krijgt men een vergunning 
voor 277 uren). Het voordeel is dat de bezoe-
kerskaart niet is beperkt tot de huidige twee 
uur, maar het aantal uren op jaarbasis is 
veel te weinig en het gebruik is omslachtig. 
Ook daartegen hebben wij een protest laten 
horen. Ook wordt een parkeervergunning 
voor een tweede auto uit een gezin véél 
duurder (€420 per jaar). De reacties uit de 
wijk daarop zijn verdeeld. 

Wybe Taekema
voorzitter Bewonersorganisatie

Nieuwe parkeerregeling
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Terwijl de landelijke bladen redacteuren 
afstoten, trekt de redactie van de wijkkrant 
ze juist aan. Een nieuw redactielid in 2011 is 
Marjan Teesing en redactielid Ellen Struick 
gaat ons verlaten. Zij zorgde vele jaren 
letterlijk voor een vrolijke noot in de krant 
met o.a. de rubriek “Wat hoor ik”. Verder 
zult u merken dat er, vaker dan voorheen, 
namen onder geschreven artikelen staan. 
Dat zijn wijkbewoners, we noemen ze liever 
correspondenten, die op ons verzoek en in 
overleg met ons artikelen aanleveren. Als 
dat ú ook wat lijkt, vragen we u vriendelijk 
een e-mail te sturen naar redactiewijk-
krant@archipelwillemspark.nl dan nemen 
we contact met u op.

Willem van Gijn heeft, namens onze 
buurt, hard gewerkt aan het om zeep 
helpen van het plan om de tram op   
de Koninginnegracht in een bak te laten 
verdwijnen. Ik vraag hem hoe hij dat 
voor elkaar heeft gekregen. 

‘In januari 2010 bleek dat de gemeente voor 
dit plan al een subsidie van 100 miljoen 
Euro van het rijk had gekregen. Het idee om 
de tram te laten zakken ontstond toen bleek 
dat het spoor van de trambaan vernieuwd 

moest worden, omdat de  Gemeente de 
Randstadrail wil inzetten voor een efficiënte 
verbinding tussen Centraal Station en 
Scheveningen. Alleen stelt de Randstadrail 
wel extra eisen aan de trambaan. Het dan 
maar meteen laten zakken van de tram in 
een bak leek de wethouder een goed idee 
omdat hij dacht dat de tram op de Konin-
ginnegracht hinder ondervond van het 
autoverkeer.’   

cr
 Lees meer over de tramtunnel op pagina 2 >    

Op zondag 9 januari a.s. houden we 
weer de gebruikelijke nieuwjaarsrecep-
tie. De zaal is open vanaf 15.00 uur en  
er zijn koffie, thee, hapjes en drankjes. 

De nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd 
door de Bewonersorganisatie Archipel  
& Willemspark, de Wijkbus, de Vereniging 
’t Klokhuis en de Stichting Het Klokhuis.

Iedere buurtbewoner, belangstellende
en bekende is hierbij uitgenodigd.

•banka-praatjes•

Gemeente toont zich coöperatief

‘Tramtunnel van de baan’

Van de redactie 
en dingen 
die voorbijgaan…

Nieuwjaarsreceptie
zondag 9 januari

Save the date!
18 juni 2011 wijkfeest
Wil je meedenken of meedoen meld je 
dan aan via wijkfeest@archipelbuurt.nl 
of kijk op www.archipelwillemspark.nl

Er kan er maar een de beste zijn, en dat is 
op 16 november jl. Annelies van den Ende 
van Zuivelland geworden!
Zij heeft de eerste prijs gekregen en mag zich 
een heel jaar lang landelijk ‘de beste kenner/
verkoper van buitenlandse kazen 2011’ noe-
men! De jury vond het erg leuk dat dit jaar een 
vrouw in de prijzen is gevallen; “de winkel van 
Zuivelland in de Bankastraat 44 heeft zichtbaar 
een vrouwelijke ‘touch’”.
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag

secretariaat
Administratieve ondersteuning
mw Trudy Hollander
maandag en donderdag: 09.00 - 14.00 uur
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

bestuur
Voorzitter dhr. mr. W. Taekema
t.  363 60 77
wybe@archipelwillemspark.nl
Vice-voorzitter jhr. mr. G. Hooft Graafland 
t.  360 41 95
graafland@archipelwillemspark.nl
Secretaris (vacature)
Penningmeester dhr R. Klein
t.  362 57 44
ruud@archipelwillemspark.nl
Leden
dhr. A. Bloembergen
auke@archipelwillemspark.nl
mw A. Ter Kuile
annette@archipelwillemspark.nl
mw. mr. C.C. Dedel - van Walbeek
tieke@archipelwillemspark.nl

contact ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl

contact verkeer
verkeer@archipelwillemspark.nl
contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 27 januari 2011 
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 17 januari 2011
Sluiting advertenties: 20 januari 2011
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Eva Drijver, Auke v.d. Kooi, Ellen Struick, 
Michiel Ottolander, Else Ponsen, Cathrien Ruoff
vormgeving
Wilmar & Annebel (de Ontwerpvloot)

websiteredactie
Ank Beekman, Linda Nash, 
Marianne v.d. Zalm, Jaap Drijver
www.archipelwillemspark.nl

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

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

Borneoflat 5 – Staedion –
informatie 0900 14 24

Het Schakelpunt – Florence –
Burg. Patijnlaan 1900, 2585 cb Den Haag

Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
maandag t/m donderdag tussen 9.00-12.00 uur
t.  754 13 10  (calamiteiten 413 10 00)

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

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

Prikpost huisartsen – apotheek Nauta –
dinsdag en donderdag 09.00 - 10.30 uur

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

Diaconaal opbouwwerker
Akril Getachew, 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,  dsvanduinen@ziggo.nl
(meer informatie vindt u op pagina 11)

Clubhuis en Speelpark De Cantaloup 
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag
clubhuis.cantaloup@gmail.com

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark betaalt u €40 per 
jaar, en met Ooievaarspas € 25. Geen dure 
vriendschap, want je mag een keer gratis 
gebruik maken van het clubhuis voor 
bijvoorbeeld een kinderpartijtje.

Mw M. Polak – Ook Engels en Frans sprekend – 
(65+) ’s avonds    t. 350 61 16
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

Thijs van Schaik (15 jaar) t. 06 121 08 703
Aria Veen (17 jaar)   t. 354 05 01
Merel Oosterhof (15 jaar)  t. 310 77 74
Mw M. Vollema (19 jaar) za/zo  t. 06 519 58 607
Laurens Bos (15 jaar)  t. 06 361 99 624

Oppassen geblazen!

Wijkbureau Karnebeek

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

– advertentie –

Klankbordgroep werkte goed!
Van Gijn vertelt dat op een inspraakavond hierover circa 150 wijkbewoners 
afkwamen. Het gooien van rotte tomaten bleef achterwege, maar een sfeer waarin 
dat had kunnen gebeuren hing er wel. Razend waren mensen om uiteenlopende 
redenen. Besloten werd een klankbordgroep in te stellen waarin één persoon uit 
onze buurt welkom was, en dat werd Van Gijn die actief is in de werkgroep verkeer.
“In de klankbordgroep waren verder belangengroeperingen vertegenwoordigd die 
bang waren voor het verzakken van de panden Beschermd Stadsgezicht of het ter 
ziele gaan van de monumentale kastanjebomen. En een heel belangrijke rol heeft 
de onlangs overleden Rover-voorzitter, Jan van Male, gespeeld”, aldus Van Gijn. 
Tientallen varianten werden bedacht, doorgenomen en uitgewerkt in de klank-
bordgroep die ettelijke malen bijeen kwam. Belangengroeperingen werden serieus 
genomen. Willem van Gijn spreekt vol lof over de manier waarop juist ook van 
gemeentezijde meegewerkt is om alle ingewikkelde vragen van klankbordleden te 
beantwoorden opdat beslissen over de onderzochte varianten mogelijk werd. 
Gesproken werd over het sneuvelen en herstellen van kademuren en kastanjebo-
men, over hun leeftijd en levensduur, over de manier waarop hun wortels groeien, 
over de trambaan op het maaiveld, erboven of eronder in een bak of in een tunnel, 
over het instellen van de verkeerslichten. Over Shell-mensen die niet meer bij hun 
kantoor kunnen in- en uitstappen. Kortom: een heel andere ervaring dan indertijd 
met het VCP waar slechts pro forma inspraak werd geduld en de gemeente ten 
slotte het oorspronkelijke plan besloot uit te voeren.

Wat een goede programmering van verkeerslichten kan doen …
Proeven wezen uit dat een goede afstelling van de verkeerslichten bij het kruis-
punt Laan Copes/Koninginnegracht voorzag in een betere doorloop van de tram. 
En dat, zonder dat de auto’s daar hinder aan ondervonden. “Dat was dus geen 
probleem meer”, zegt Van Gijn. Bleef staan dat het spoor vernieuwd moet worden.

Gemeenteraad beslist 1 december 2010
De wethouder heeft onlangs de voor de bewonersorganisatie gunstige beslissing 
toegelicht aan de klankbordgroep. Er wordt 6 miljoen Euro extra uitgetrokken om 
de trambaan op de Koninginnegracht te vernieuwen met behoud van de monumen-
tale kastanjes. Extra geld is nodig vanwege een dure techniek die het mogelijk maakt 
de fundering zó te maken dat er palen tussen de wortels van de bomen door worden 
geslagen. De trambaan komt daarmee 10 cm hoger te liggen dan nu het geval is.
De Gemeenteraad waar dit advies aan wordt voorgelegd, bespreekt dit op 1 
december 2010. Check voor hun goedkeuring www.archipelwillemspark.nl of laat 
deze uitspraak uw mailbox binnenglijden. Hoe? Door u te abonneren op de 
digitale nieuwsbrief van onze buurt.

(Met veel dank aan Willem van Gijn)

Burgemeester Patijnlaan 35
2585 bg Den Haag
bur.karnebeek@haaglanden.politie.nl

T. 0900 88 44
T. 112 bij spoed!
Maar ook bij verdachte omstandigheden!

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

 www.politie.nl/haaglanden/bureaus

Meld u aan voor politie sms-Alert in uw wijk 
Archipel&Willemspark. Met politie sms-Alert 
maakt u het veiliger in uw buurt.
www.politie.nl/haaglanden/sms-alert

Rectificaties wijkkrant september 2010
•	 	Op	pagina	3,	In	memoriam	Cateau	van	der	Hoog-de	Brauw:		het	jaar	van	

overlijden is 2010 in plaats van 2001.
 
•	 	Op	pagina	6	is	een	verkeerde	foto	bij	hoeden-	en	tassenmaakster,	Karen	Kommer,	

geplaatst. Hierbij alsnog, weliswaar niet in kleur afgedrukt, de juiste foto.

•	 	Op	pagina	9	is	–	per	abuis	–	een	foto	geplaatst,	gemaakt	door	Alexandra	Gabrielli.	
  Hieronder ziet u de foto van Cathrien Ruoff, die wèl past bij de tekst en ten 

onrechte niet geplaatst werd. 

vervolg van pagina 1:  tramtunnel

Winteravonden 
Drangstudio 

Nieuwe gezichten 
Bewonersorganisatie

Knus en gezellig is de sfeer in de Drang-
studio tussen Kerst en Oud & Nieuw. 
Van 28 t/m 30 december strijken jonge, 
getalenteerde theatermakers en muzikan-
ten neer in Den Haag. Zij zullen hart en 
ziel verwarmen en de geest verrijken met 
twee muzikale, poëtische winteravond-
voorstellingen. De glühwein staat klaar!

Actrice, zangeres en theatermaakster Eva van 
den Dam presenteert met haar zelfgeschreven 
‘Een gedachte op een plankje’, een spranke-
lende, geestige en uitdagende zoektocht van 
een jonge vrouw naar haar grenzen. Op haar 
reis laat ze zich inspireren door repertoire uit 
de moderne rock & popcultuur, waaronder 
werk van Coldplay, Anthony & the Johnsons, 
OneRepublic en Creed. 
 

Eva van den Dam en Anna van Nieukerken

[Na de pauze]  Pianiste Anna van Nieukerken 
presenteert ‘Sluitstuk’. Een stemmige en 
stijlvolle collage gebaseerd op preludes en 
fuga’s van Bach en Shostakovich, teksten van 
Toon Tellegen en afscheidsbrieven van 
mensen die kozen voor de dood. 

www.drang.nl    t. 070 356 30 90

www.archipelwillemspark.nl

www.kunsthandelelshout.nl

www.cupies.nl   ies@cupies.nl

Onze huidige vrijwillige bezorgers van de 
wijkkrant doen dit 5x per jaar (meestal) 

in hun directe omgeving en zijn hier 
gemiddeld een uurtje per keer mee bezig. 

Dankzij hun hulp krijgen de bewoners 
hun wijknieuws in de bus of op de mat. 

We zoeken nu een bezorger voor de 
Koninginnegracht tussen Laan Copes en 

Dr. Kuyperstraat.

Aanmelden bij het secretariaat 
van de Bewonersorganisatie A&W: 

zie de Wijkwijzer op pagina 2.

Wijkkrantbezorger Gezocht
omgeving Koninginnegracht

Goud- en zilversmid Robin van den Berg geeft 
les in zijn nieuwe atelier op de hoek van de Banka-
straat. Op zaterdag tussen 11 en 4 uur kunnen leer-
lingen er extra oefenen op de techniek. Of gewoon 
iets moois maken...

Meeuwenverdriet
Meeuwen zijn dol op vuilniszakken! Op elke 
vuilophaaldag herhaalt zich voor ons het 
“meeuwenverdriet”, maar voor de meeuwen is 
het “snackdag”!! Er zijn een paar dingen die 
bewoners kunnen doen.

•	 	Het belangrijkste is wel dat we zo kort 
mogelijk vóór dat de vuilnisauto langs-
komt de zakken pas buiten moeten 
zetten; dat geeft de meeuwen de minste tijd 
om die zakken open te pikken en er een 
rotzooitje van te maken!

•	 	Even belangrijk is het om de meeuwen niet te 
voeren! Die vinden echt zelf wel wat te eten!

•	 	Mocht u een meeuwen-nest krijgen, dan is de 
gemeente bereid om de eieren te verwisselen 
voor nep-eieren! Kijk op www.denhaag.nl 
hoe zij én u dat verder aanpakken.            

ed

Verkeer tellen
Begin november is de gemeente bezig ge-
weest met het tellen van het verkeer 
rondom het centrum om de effecten van 
het verkeerscirculatieplan (vcp) te meten. 

Ook wordt met behulp van kentekenonderzoek 
gekeken welke routes het verkeer kiest. Deze 
tellingen worden vergeleken met die van 2 jaar 
geleden om te zien wat de effecten van het vcp 
zijn. Vooral de bewoners van de Javastraat en 
de Laan Copes van Cattenburch zullen met 
spanning uitkijken naar de resultaten, maar 
uiteraard houdt de hele wijk de adem even in. 
Hopelijk hoeven we niet zo lang te wachten op 
de bekendmaking van de resultaten!

Dat kan! Met de Gemeente Den Haag  
heeft de Bewonersorganisatie A&W een 
contract gesloten om collectief alle illegale 
graffiti en posters in onze wijk te laten 
verwijderen. De kosten worden gedragen 
door A&W. De eigenaar of huurder die 
toestemming geeft, doet automatisch mee 
aan deze collectieve schoonmaakregeling.

Wat doet A&W?
Als u meedoet laat de Gemeente uw pand 
gratis schoonmaken door een professioneel  
en gecertificeerd schoonmaakbedrijf.   
De verwijdering van graffiti zal gebeuren  
op melding van de bewoner/eigenaar.

Wat doet u?
U kunt een meldingsformulier, toestemmings-
formulier en algemene voorwaarden vinden 
op onze website www.archipelwillemspark.nl, 
of schriftelijk aanvragen/ophalen bij het 
secretariaat in ’t Klokhuis (Celebesstraat 4). 
Door het invullen, ondertekenen en opsturen 
van het toestemmingsformulier doet u mee 
aan deze collectieve schoonmaak.
Wilt u nog meer informatie? De werkgroep 
Openbare Ruimte geeft u nog meer inzicht  
op graffiti@archipelwillemspark.nl. 

Oplettende buurtbewo-
ners was het al opgeval-
len dat op de hoek van 
het Nassauplein en de 
Javastraat een nieuwe 
galerie is gevestigd. 
Nieuw is in dit geval 
betrekkelijk, want de 

galerie bestaat al vijfentwintig jaar, maar 
was voorheen gevestigd in de Anna 
Paulownastraat. 

Nu dus in de eigen Archipelbuurt! De verbou-
wing is achter de rug en medio oktober is het 
lint doorgeknipt. De zaak is inmiddels geopend 
voor het publiek. Voor schilderkunst vanaf de 
19e eeuw tot en met heden kunt u nu hier 
terecht, maar ook voor restauratie, taxatie en 
andere vragen over kunst.
De galerie viert tevens haar zilveren jubileum, 
dus wat ervaring betreft, dat is zeker in orde. 
De galerie, die gespecialiseerd is in schilder-
kunst, is nationaal georiënteerd, met schilde-
rijen uit o.a. de  Romantiek, het Realisme, de 
Haagse School, het Interbellum en heden-
daagse  kunst. Buurtbewoners en  zeker ook de 
vele kunstenaars die de buurt rijk is, zijn 
vanzelfsprekend van harte welkom en worden 
uitgenodigd de galerie te bezoeken. “Kunst 
geeft per slot van rekening kleur aan je 
bestaan”, aldus de enthousiaste galeriehouder.
De openingstijden zijn  woensdag t/m 
zaterdag van 12.30/17.30 uur en tevens de eerste 
zondag van de maand van 13.00/17.00 uur.
Galerie J. van den Elshout kunst 19e-21e eeuw, 
Javastraat 72, 2585 as Den Haag, t. 36 371 92. 

‘CUPies zijn heerlijke luchtige cupcakes, 
zoals je ze nog nooit hebt geproefd! We 
maken ze dagelijks vers en we gebruiken 
alleen de fijnste ingrediënten.’

Isabel Broné is duidelijk heel trots op haar 
nieuwe zaak in de Bankastraat. Het ziet er 
gezellig uit en nodigt uit tot het proeven van 
hun producten.
Er zijn 10 verschillende smaken, maar ze 
maken	–	op	bestelling	en	in	overleg	–	ook	
cupcakes voor speciale gelegenheden zoals 
huwelijk, geboorte of een ander evenement.
De cupcakes zijn op meerdere lokaties in de 
randstad en ook via de website verkrijgbaar.
Isabel Broné is er zeker van: ‘als je eenmaal 
cupcakes van CUPies hebt gegeten, dan zul je 
ons niet snel vergeten!’

ed

Mede dankzij een recente subsidie van de EU 
is begonnen met de verbouwing en uitbrei-
ding van Panorama Mesdag. Verdere steun 
wordt verleend door de BankGiroLoterij, de 
Rijksoverheid, particulieren en bedrijven. Het 
aangrenzende pand wordt bij het museum 
betrokken en de ingang wordt verruimd. Het 
project wordt uitgevoerd door Architectenbu-
reau Braaksma & Roos in Den Haag. Er is nog 
een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro nodig 
om het project volledig uit te voeren. 

Gratis graffiti 
verwijderen?

Kunst in de
Archipelbuurt

Welkom 
bij CUPies

Panorama 
Mesdag breidt uit

Beste mensen van secretariaat en Wijkkrant,

Wij willen jullie oprecht hartelijk danken 
voor het feit, dat zowel de Wijkkrant alsook 
de nieuwsbrief en de verslagen van het Wijk-
beraad nog steeds aan ons worden toegezon-
den. Hoewel wij al sinds een half jaar de 
Archipel hebben verruild voor een klein 
dorpje in de provincie Groningen, is het elke 
keer weer hartverwarmend te lezen over het 
wel en wee in de wijk, en we hopen van harte 
dat we e.e.a. mogen blijven ontvangen. Onze 
complimenten aan de mensen van de 
Wijkkrant, aan hen die de nieuwsbrieven 
verzorgen, en uiteraard aan degene die 
verantwoordelijk is voor de verslagen van 
het Wijkberaad (voorheen deed Else Ponsen 
dat, maar wie doet dat tegenwoordig?). 
Dankzij hen blijven wij toch nauw met de 
Archipel verbonden!

Hartelijke groeten aan jullie allen van
Alex & Louise Philipse 
(voorheen Bankastraat 139)

t. 0596 567 649  e. alexphil@xs4all.nl

– ingezonden mededeling –

administratieve ondersteuning: Trudy  Hollander 
lid bestuur: Tieke Dedel 
(werktijden: zie wijkwijzer)

•trudy• •tieke•

Klachten Stadsbeheer   >>  bel 14 070



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

 

UW HUID IN
ONZE HANDEN

Onze Anti-ageing behandelingen:
!QMS Zuurstofbehandelingen•	
BYONIK Simultaan Laserlicht•	
Microdermabrasie•	
Matis•	

Onze merken:
!QMS-Medicosmetics•	
BYONIK•	
Reviderm•	
Matis Paris•	
Horst Kirchberger Make-up•	

Frederikstraat 589
2514 LR  Den Haag

Voor een afspraak bel:
070 - 383 75 44

www.instituutmerx.com
contact@instituutmerx.com

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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Terrasje pakken?

Geur speelt een veel belangrijkere rol in ons leven dan we 
ons vaak bewust zijn. Je zou kunnen zeggen dat Marjolijn 
en Bert Bos – allebei geboren in de Vogelwijk waar ze 
elkaar op school (het tweede VCL) leerden kennen – op de 
geur van onze wijk zijn afgekomen. Maar er liggen ook 
concrete connecties in het verleden. 

Marjolijn	–	toen	nog:	de	Lange	–	had	een	opa	die	vanuit	Indië		
in de Riouwstraat kwam wonen. Daar ging ze graag naar toe, ze 
heeft nog een jeugdfoto waarop de koepel van de R.K. begraaf-
plaats te zien is. Nu kijken ze daar ook op uit, aan de achterkant 
van hun huis aan de hoge Banka. Als studente aan de kunstaca-
demie woonde ze ook in de Riouwstraat, op kamers. Na een 
korte periode in een hofje aan de Denneweg en een paar jaar 
aan de Bazarstraat verhuisden ze in ’78 naar Rijswijk. Daar 
woonden ze ook in een mooie wijk (Leeuwendaal aan de Vliet) 
maar ze zochten toch meer reuring en kwamen zo weer in de 
Archipel terecht. Ze hebben twee zoons die in Rotterdam en 
Leidschendam wonen. 

Huis aan de Banka
Ze zijn erg gelukkig met hun nieuwe huis, een benedenwoning 
waar ze in september in zijn getrokken. Het huis is grotendeels 

in de oorspronkelijke staat bewaard maar nog wel helemaal 
opgeknapt en smaakvol ingericht; mooie (duin)landschappen 
hangen aan de wand. Ze hebben hun werkkamers (haar atelier) 
in het souterrain en wonen erboven met een prachtig uitzicht 
op de nieuw ingerichte tuin, één van haar hobby’s. Achter de 
schutting lopen de paarden van de manege langs; de mest kan 
Marjolijn goed gebruiken voor haar rozen. 

Bezige bijen
Ze zijn allebei nog volop bezig. Bert is directeur van twee chemi-
sche verkoopondernemingen in België en Frankrijk. In Rijswijk 
was hij voorzitter van de Wijkvereniging en dat kan nog wel van 
pas komen in onze Bewonersorganisatie. Het laatste wijkberaad 
heeft hij al bijgewoond onder meer in verband met het nieuwe 
parkeerbeleid. Zijn sporten: tennis en golf. Marjolijn is bevoegd 
lerares tekenen en schilderen, heeft ooit op school les gegeven 
maar	de	laatste	zevenentwintig	jaar	–	in	Rijswijk	–	de	meeste	
tijd thuis en als vrijwilliger bij het wijkcentrum (vooral voor 
ouderen).	Ze	wil	dat	graag	in	onze	wijk	voortzetten	–	tekenen		
of	schilderen	naar	levend	model	–	en	heeft	al	contact	met	het	
Klokhuis over een vaste dag: maandagochtend of -middag.  
Belangstellenden kunnen zich melden! Tot slot wil Marjolijn 
graag weten of er in de wijk interesse bestaat voor een  
(vrouwen)wandelclub. Ook dat deed ze al in haar Rijswijkse  
tijd en waar is het mooier dan in deze nieuwe omgeving?  
Genoeg impuls voor nieuwe activiteiten in de wijk dus! 

Inlichtingen bij Marjolijn Bos   t. 399 87 61 / maebos@xs4all.nl 

 

Eén keer een foto van een duin maken en er dan Groeten 
uit Cadzand of uit Hoek van Holland of uit Schoorl op 
drukken, wat je maar wilt. Er zijn veel mensen die denken 
dat het zo werkt met prentbriefkaarten van duinen langs 
onze kust. Hadden ze Frans Beekman bezocht, dan wisten 
ze dat ze ongelijk hadden. 

Ik ben te gast bij deze oud-leraar aardrijkskunde, tevens 
historisch geograaf. Het werken met pubers, 35 jaar lang, vond 
hij leuk maar vermoeiend. Later promoveerde hij op het 
duingebied van Schouwen. Nu schrijft hij graag stukjes over 
het landschap voor natuurtijdschriften, zoals Haagwinde en 
Duin. Ook leidt hij zo nu en dan excursies in Solleveld. 
Toen hij tien jaar geleden plaatjes nodig had van duinen voor 
zijn proefschrift bleek het lenen van foto’s uit archieven steeds 
lastiger. Als plaatjes nog uitgeleend werden was het niet langer 
gratis. Dát bracht Frans er toe zelf een collectie te starten. 

Oude kaarten brengen wat op!
Wat mensen niet beseffen is dat oude kaarten geld waard zijn. 
Het feit dat de kaarten beschreven, gecodeerd en bestempeld 
zijn geeft dan natuurlijk weer informatie over de tijd waarin de 
kaart gemaakt is. “Dus, gooi ze niet zomaar weg”, is zijn advies. 
Dat klopt, denk ik bij mezelf.  Ooit vroeg ik, staand langs een 
voetballijn, een stel ouders naast mij waar zij de contributie 
voor de voetbalclub mee verdienden. Dat bleek toen tot mijn 

verrassing met de internationale handel in oude ansichtkaarten 
te zijn. “Ansichtkaart is een germanisme”, zegt Frans. Dus spreek 
ik de rest van mijn bezoek over prentbriefkaart. Frans vertelt dat 
kaarten met afbeeldingen van bijvoorbeeld molens, trammetjes 
en mensen wel 20 Euro kunnen opbrengen. Maar aan een duin 
kun je al voor 0,50 Euro komen. Daar is dan wel enig afdingen 

aan vooraf gegaan. “De prijs wordt op de markt gemaakt”, 
vertrouwt hij mij toe en hij nipt tevreden aan zijn thee.  

Goed georganiseerde verzameling
We gaan de trap op. Daar bewonder ik de prachtig georganiseer-
de verzameling, die vrijwel geen ruimte inneemt. Dat valt me 
meteen op. Alle kaarten bevinden zich in zeven prachtige, op 
maat gemaakte houten kistjes. Zwart/wit kaarten van stranden 
en duingebieden van Cadzand tot en met Schiermonnikoog. 
Dan doet hij een greep uit zijn collectie uit kistje 3. Laat het nu 
precies het gebied zijn dat ik zelf het allerbeste ken. Hij heeft 
kaarten van het Brede Water, van de Tenellaplas, van het 
Quakjeswater. Ik merk zelf hoe leuk het is als je iets herkent, en 
dus begrijp ik dat dat ook is wat Frans er leuk aan vindt. Al ziet 
hij natuurlijk nog veel meer aan al die kaarten dan ik. Zijn 
kennis over duinen en de historie ervan ziet hij er in terug. Ik 
zie dat er op de kaarten “Groete uit Rockanje” staat, zonder n. 
Frans vertelt me dat Groete afkomstig is van Groetenissen, 
Oudnederlands van rond 1900.
Alles bij elkaar is het een verrassende ervaring, deze man met 
zijn verzameling. Ik voel me wederom bevoorrecht om 
redacteur te zijn. Dan is het tijd om te gaan en stopt hij me een 
kaart van het Brede Water toe. Dat kan, omdat hij er twee heeft 
die een decimeter van elkaar genomen zijn.  
 cr

verzamelaars uit de kast

          Frans Beekman 

 ‘Uw oude
prentbriefkaarten
zijn geld waard!’ 

– advertentie –

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

Nieuwe Bosjes

ak

nieuw in de
wijk

ook een verzamelaar?
Kunnen we u verleiden om uit de kast te komen 

met uw verzameling? Of kent u iemand 
met een verzameling? Laat het ons weten.

Mail naar aukooi@12move.nl of ruoff@planet.nl 
of bel t. 358 47 77, Cathrien Ruoff.

Rectificatie  In de wijkkrant van september 2010 stonden bij het artikel over 
verzamelaar W. Boer de initialen cr: dit moest zijn ak.
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JAAP DE KEMPENAER
BOEKRESTAURATOR
BURG. MARIJNENLAAN

Aan de rand van de Archipel, een oud koetshuis tussen de 
nieuwe en sneeuwwitte huizen op het Monchyplein: daar 
zetelt Jaap de Kempenaer. Hoewel, voor zetels is nauwelijks 
plaats in de prettig rommelige werkplaats. Werktafels, snij- 
machines, persen en vooral ook heel veel boeken staan er in 
zijn atelier. De enorme bijbel trekt de aandacht, waarvan een 
flinke lap leer van de band is verdwenen. De restaurator legt 
uit: een hond heeft zich vergrepen aan het omslag, waar 
misschien nog een luchtje aan zat. En passant heeft ie zijn 
tanden in het papier gezet, dat lekker aan elkaar is gekleefd. 
Dat zal een tijdrovende klus worden. Alles blad voor blad 
losweken, nieuwe stukjes leer er onder schuiven, met een 
passende kleur leerverf bewerken… Conserveren, niet je 
eigen stempel drukken. Dat past wel bij deze enigszins 
ouderwetse en bescheiden man, nogal handig en behept met 
boekenliefde. Een combinatie die hem noodzakelijkerwijs 
via een opleiding in Zwitserland in het boekrestauratievak 
deed belanden. 

Wat doe je? ‘Nou, boeken restaureren dus. Boeken van vòòr 
1850 vindt ik het prettigst. Daar zit nog fatsoenlijk, van 
lompen gemaakt papier in. Al zijn de schades vergelijkbaar, 
de manier van herstellen is vaak maatwerk. Daarop puzzelen 
geeft enorme voldoening.’

Voegt Archipel/Willemspark iets toe aan je bedrijf? ‘Ik ben be-
gonnen aan het Lissabon (wie kent die smalle steeg nog?) 
en had net briefpapier ontworpen en laten drukken, toen de 
Gemeente het adres veranderde in Denneweg. Via de Nieuwe 
Schoolstraat ben ik hier aan de Burg. Marijnenlaan beland. 
Ik kon toen nog zo naar de Patijnlaan kijken. Ik vind het een 
prettige buurt, waar ik me op m’n gemak voel. En er zijn 
mooie adresjes waar je goeie koffie kunt krijgen.’

Mis je het contact met collega’s niet? ‘Soms zou ik wel even 
willen overleggen, over de beste aanpak bijvoorbeeld. Met 
een heel kostbaar boek ben ik wel eens naar de Koninklijke 
Bibliotheek gegaan. Gelukkig deelde de conservator mijn 
mening hoe het herstel het mooist gedaan kon worden.’

Een vluchtige rondleiding over de bovenverdieping onthult 
dat De Kempenaer ook nog aan portretschilderen doet en een 
liefde heeft voor oude spullen. Maar dat verbaast me niet…

mo

FATMA KAYA ADVIES- EN  
PROJECTMANAGEMENT
FREDERIKSTRAAT

Met de schat aan ervaringen die zij opdeed in het onder-
wijs, bij de vakbonden en als zelfstandige adviseert en 
begeleidt de 41-jarige Fatma Kaya organisaties op het 
gebied van diversiteit en arbeidsmarkt. 

Ze bedenkt strategieën en campagnes om organisaties meer 
divers te maken. Bijvoorbeeld door hen te adviseren hoe ze 
bepaalde doelgroepen als jongeren, vrouwen of migranten 
beter kunnen bereiken of optimaal kunnen inzetten.  
Ze adviseert over het benutten van talent, het binnenhalen 
en laten doorstromen zodat de organisatie daar beter van 
wordt. ‘Want organisaties en teams die divers zijn samen-
gesteld leveren meer op’, legt ze uit. 
Sinds februari woont en werkt ze in de Frederikstraat met 
uitzicht op de bosjes van Repelaer.  Ze is enthousiast over 
deze nieuwe woon- en werkplek, dichtbij haar contacten, 
opdrachtgevers en zus, Neriman Kaya. Neriman werkt ook 
als zelfstandige op het Noordeinde aanvullend aan de 
dienstverlening van Fatma. Zij zorgt voor de werving en 
selectie van personeel.  
‘Ik heb hier alles en iedereen op loopafstand, ideaal, je kan 
altijd even bijpraten of doorpraten bij een koffie of lunch.  
Het gemis aan personeel en collega’s wordt daarmee ruim 
gecompenseerd.’
Ze combineert haar werk moeiteloos met haar gezin. ‘Mijn 
man en ik doen sowieso alles samen, ik heb een zelfstandige 
zoon en ik kan als het moet best in de pannen roeren of de 
was ophangen terwijl ik met een opdracht bezig ben.’
Ik begrijp best dat zij dat kan, deze hoogopgeleide, pittige 
vrouw met haar  onderzoekende, warme blik. Ze is van 
Turkse komaf uit de Schilderwijk, geschoold op het Edith 
Stein College aan het Louis Couperusplein en afgestudeerd  
in Turkse Taal en Letterkunde in Leiden.  

Maatschappelijk betrokken is ze ook: ze is onder andere 
voorzitter van de Stichting Women at Work, ter bevordering 
van vrouwelijk leiderschap voor hoogopgeleiden. En ze 
hecht aan de kracht van inspiratie. Daarvoor richtte ze 
divaz-netwerk en 100% eigenwijs op, initiatieven die 
succesverhalen  van respectievelijk vrouwen en jongeren 
verzamelen en verspreiden, met tips en adviezen om leven 
en loopbaan tot een succes te maken. 

isabelle hylkema
www.kayaconcept.nl

Hun beroepen variëren nogal, 
van kunstenaar en manueel 
therapeut tot kapper en mediator 
bij echtscheidingen. Een paar 
dingen hebben ze gemeen, 
ze ondernemen zelfstandig en 
ze werken aan huis. 

De wijkkrant klopte bij enkelen 
van hen aan…

Tympaan of fronton

De redactie wil heel graag tips krijgen van mensen 
die achter de gevel van hun huis de ZZP'er uit-hangen. 
ZZP staat voor een zelfstandige zonder personeel. 

Bent u zelf zo iemand of kent u iemand met een wetens-
waardig beroep? Graag een e-mail naar Cathrien!
ruoff@planet.nl of telefoon 358 47 77.

Een tympaan of fronton is een driehoekige en  
soms segmentvormige bekroning van een gevel  
op de kroonlijst. Hier een exemplaar uit het 
maniërisme. Dit was een stroming in de 
architectuur, die vormen wilde verfraaien.

Ank Beekman neemt afscheid als secretaris

Genieten van de mooie huizen in de buurt 
doen we allemaal op zijn tijd, maar om te 
weten hoe de ornamenten stuk voor stuk 
heten, vergt inzicht in de terminologie.

Dankzij de boekenreeks van DSO Monumenten-
zorg Den Haag, H.M.S/A.H.D krijgt u de 
komende wijkkranten steeds een tipje van de 
(bouw)sluier in beeld.

Bouwtaal 
in de buurt

‘ De toekomst 
wordt in het 
heden gemaakt’

Het zit er op voor Ank Beekman. Na een bijzonder 
actieve carrière met veel vrijwilligerswerk heeft ze  
er een punt achter gezet. Althans … bij Ank weet je 
het nooit, niks doen komt in haar woordenboek  
niet voor. Maar goed, acht jaar na haar aantreden  
–	de	statutair	vastgestelde	termijn	van	twee	maal	
vier	jaar	–	wordt	er	een	nieuwe	secretaris	voor	de	
Bewonersorganisatie (bo) gezocht. Het zal niet 
meevallen om haar te vervangen, maar gelukkig 
stopt ze nog niet met haar werk voor de website.  

Ze	praat	er	met	veel	enthousiasme	over	–	‘het	is	nou	
juist	zo	leuk	met	de	andere	bestuursleden’	–	en	

natuurlijk ook hoe het allemaal is gekomen. 

Voorgeschiedenis
Ze wordt in Rotterdam geboren maar verhuist al gauw naar 

Hilversum waar ze haar schooltijd doorbrengt. Aan die tijd 
heeft	ze	niet	haar	beste	herinneringen	–	de	Gooise	kak	ligt	haar	
niet	zo.	Gelukkig	vindt	ze	–	op	haar	vijftiende,	het	zat	er	al	
vroeg	in	–	compensatie	in	bestuurswerk	voor	de	Nederlandse	
Jeugdbond voor Natuurstudie (njn), waar ze alle niveaus door- 
loopt: afdeling, district, (landelijk) hoofdbestuur. Daar krijgt 
ze de ideale vooropleiding voor veel bestuursfuncties. Daar 
ontmoet ze ook Frans, de man met wie ze nog steeds gelukkig 
is. Na haar gymnasiumtijd gaat ze biologie studeren in  
Utrecht maar dat duurt haar te lang. Ze gaat overdag werken, 
volgt daarnaast de avondkweekschool en krijgt dan een baan 
als onderwijzeres bij de Werkplaats Kindergemeenschap in 
Bilthoven. Als ze haar eerste zoon verwacht moet ze ontslag 
nemen, de tweede volgt al gauw. En passant zet ze nog even  

een cursus op voor het Instituut voor Natuurbeschermings-
educatie (ivn).	In	1970	verhuizen	ze	naar	Zierikzee	–	haar	
grootouders	Otte	komen	van	Schouwen-Duiveland	–	waar	hun	
derde zoon wordt geboren. Daar gaat ze ook weer aan de slag: 
naast allerlei vrijwilligerswerk ook betaald werk, onder meer 
schoolbegeleiding vanuit het speciaal onderwijs. 

De Haagse tijd
Na hun pensionering in 2001 verhuizen ze naar Den Haag.  
Daar is toch meer te doen, de kinderen wonen in de Randstad 
en ze willen aan de kust blijven. Op aanraden van hun zoon die 
bij het lei aan het Alexanderveld werkt, komen ze in de Archi- 
pel terecht, ze betrekken een royaal appartement in Couperus-
duin 2. Ank wil meteen weer aan de slag en reageert op een 
advertentie voor secretaris bij de bo, ruim acht jaar geleden.  
Al die tijd houdt ze zich ook actief bezig met het structureren 
en bijhouden van de website; recent is daar de digitale nieuws- 
brief bijgekomen. Hoogtepunten uit haar bestuurstijd zijn het 
behoud van ’t Klokhuis in 2005, de viering van het 35-jarig 
jubileum van de bo	in	2006	–	met	de	tentoonstelling	‘mijn 
buur is een kunstenaar’, het burgerinitiatief Bankastraat 
in 2008 en de acties tegen het vcp. Ze manifesteert zich als een 
echte doorzetter, consequent en precies. Een beetje terriër 
maar met de toewijding van een herdershond, in dienst van de 
wijk. In 2007 kreeg ze uit handen van burgemeester Deetman 
een koninklijke onderscheiding voor haar meer dan vijftig jaar 
vrijwilligerswerk maar die komt zelden uit de cassette. Ank, 
heel veel dank, we zullen je alomtegenwoordigheid missen en 
–	toch	ook	een	beetje	–	je	niet	aflatende	mailstroom.		

ak

In het septembernummer van de wijkkrant schreef ik, in het 
kader van de sloop van het staalskelet aan het eind van de 
Sumatrastraat, iets over de daarachter liggende ‘Wittepoort’. 
Uit reacties bleek dat veel mensen tegenwoordig deze naam 
niet meer kennen. Dit is een reden om nog een keer terug te 
komen op de vele hofjes in onze wijk. Als een hofje wordt 
beschouwd één of meer huizen die niet aan de straat liggen 
maar op een achter- of binnenterrein. En toegankelijk via een 
meestal smalle doorgang of poort. 
In onze Archipel-Willemsparkwijk zijn hiervan nog 29 stuks 
over, soms afgesloten met een deur. Een aantal is naamloos en 
andere hebben wel een naam en in een paar gevallen zelfs twee 
namen waarvan de oudste meestal niet meer bekend is.

Een aantal namen van hofjes in alfabetische volgorde. 
Bij twee namen voor één hofje worden beide vermeld. Aan de 
lezer laat ik het over om uit te zoeken waar de genoemde hofjes 
liggen en welke namen bij elkaar horen. Eventueel kan er in een 
volgend nummer dan met de oplossing op terug gekomen 
worden. En weet u waar alle 28 hofjes liggen?
Alexander’s hof; Bankahofje; Christinalaan; Delihofje; Duin-
weide; Haringhofje; Hofje van Elf; Hofje van Kortekaas; Hofje 
van Ooyen; Hofje van Vromans; Hofje van Wallega; Javalaantje; 
Lammersstichting; Mallemolenhofje; Nieuwe Hof; Paramari-
bohofje; Rijkeluishofje; Schuddegeest; Sierkanhofje; Smids-
wijk; Sumatrahofje; Wittepoort; en als laatste, weet u welke 
straat in onze wijk vroeger Transvaalstraat heette?

bob feenstra

Dag Ank…

Namen van hofjes

Licht in de 
donkere dagen  
voor Kerstmis

fo
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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

                                                          
EXPRESSO

YAYA
HELENA HART

STUDIO ANNELOES
MAC JEANS
SUGAR LIPS

Bij besteding van €50 of meer 
een expresso tas kado 

(zolang de voorraad strekt)

Frederikstraat 22 
Telefoon  070 – 365 6333

di t/m vr 11.00 - 17.30
za 11.00 - 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)

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys, 
Vierling & Hofstra anno 1898

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect 
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor 
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw 
persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van 
gemotiveerde mede werkers kunnen wij u met raad, 
daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het 
voorzien van alle moderne 
faciliteiten.

’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77

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

‘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

Ongetwijfeld één van de meest bijzondere gebouwen in onze wijk is de 
(Nederlands) Orthodoxe Kerk met klooster van de Heilige Joannes de Doper. 
De ingang is aan de Dr. Kuyperstraat aan het water. Gebouwd in 1934 door 
architect De Mol in een markante stijl met gotische kenmerken. In 1970 is het 
complex met behulp van leningen gekocht van de rooms-katholieke zusters 
die er tot die tijd woonden en die ook de bijbehorende huishoudschool voor 
meisjes leidden. Deze is nu volledig afgesloten van het klooster en omge-
bouwd tot woonappartementen. Het heeft even geduurd voor er een afspraak 
gemaakt kon worden maar toen was ik ook hartelijk welkom. Ik woon een 
liturgische dienst bij en mag tijdens de rondleiding vrijelijk fotograferen.  
Met de overste, zuster Makrina, heb ik een boeiend gesprek waarin zij zich 
een bijzonder lieve en toegewijde vrouw betoont. 

Als jong meisje is zij al naar Den Haag gekomen, waar haar (rooms-katholieke) 
vader zich bekeert tot de Orthodoxie. Op haar achttiende treedt zij toe tot het 
klooster dat toen nog in een gewoon huis gevestigd was. Oorspronkelijk 
waren er tien zusters, die allen betaald werk verrichtten, ook buiten de kerk, 
en twee priesters, archimandriet Adriaan en aartsbisschop Jacob, beiden 
inmiddels	overleden.	Op	dit	moment	zijn	er	nog	maar	weinig	zusters	–	de	
oudste	is	93!	–	en	één	priester,	vader	Anton,	die	om	de	week	een	dienst	komt	
leiden. De andere week wordt dat gedaan door een hypodiaken, Dimitri. De 
diensten	bestaan	voornamelijk	uit	gesproken	en	–	in	dialoog	–	gezongen	litur-
gische teksten en rituelen waaraan ook de parochianen deelnemen. De kerk, 
gelegen boven het klooster, heeft een mooie heldere uitstraling, geaccentu-
eerd door iconen uit zeer verschillende tijden; de laatste zijn nog door zuster 
Johanna gemaakt. 

De scheiding tussen de (Grieks-Russische) Orthodoxe en de Rooms-katholieke 
Kerk vond plaats in 1054. Het verschil zit vooral in uiterlijkheden waarbij de 
Orthodoxe kerk altijd dezelfde is gebleven, de kern is het geloof en het 
vertrouwen	in	God.	Er	is	ook	nog	een	Russisch-orthodoxe	kerk	in	Den	Haag	–	
erfenis	van	Anna	Paulowna	–	in	de	Obrechtstraat,	maar	deze	Orthodoxe	Kerk	
heeft bewust gekozen voor het gebruik van de Nederlandse taal om de mensen 
meer aan te spreken. Alle religieuze boeken en muziek zijn uit het Slavisch 
vertaald, grotendeels door vader Adriaan. De kerk valt officieel onder het 
Patriarchaat van Moskou, maar wordt beheerd door een Nederlands stich-
tingsbestuur, waarin religieuzen en parochianen zitting hebben. De inkom-
sten van de kerk bestaan uit de vaste bijdragen van gemeenteleden, inkom-
sten uit de verkoop van zelfgemaakte boeken en de aow van de bewoners. 

De Orthodoxe Kerk heeft zich altijd gekenmerkt door haar werkzame karakter, 
iedere religieuze heeft een concrete taak die volgens een strakke dagindeling 
wordt uitgevoerd. Zuster Makrina zorgt naast haar huiselijke en leidende 
taken al dertig jaar lang voor de productie van religieuze boeken waarvoor  

alle druk- en bindapparatuur in huis is. Deze 
boeken worden tegen kostprijs geleverd en 
kunnen tegenwoordig ook online besteld 
worden. Met hulp van parochianen heeft  
de computer zijn intrede in het klooster 
gedaan, zuster Anna is daar goed op thuis. 
De rust in het klooster is de laatste jaren 
wel achteruit gegaan, door omwonen-
den en het toenemende verkeer langs de 
Mauritskade. Ook is men voorzichtiger 
geworden. Wie een kerkdienst bij wil 
wonen kan het beste even van te vo- 

ren bellen. Over de toekomst van 
de kloostergemeenschap kan 

zuster Makrina niet veel zeg- 
gen: ‘Er zijn niet veel jonge 

novices meer maar God 
weet dat ook en zal voor 

een oplossing zorgen’. 

ak

Inlichtingen, ook voor het 
bestellen van boeken: 
T 070-363 84 84 of via email: 
orthodox_klooster@ziggo.nl

Vorige week heb ik het huwelijk voltrokken van 
Oma en Opa Edelsteen. Dat wil zeggen van onze 
buurtgenoten en mijn straatgenoten, de eige-
naars van Kunsthandel De Edelsteen. Je weet  
wel, die met de altijd zeer bekijkenswaardige 
etalage … in de Balistraat.

Het was heel bijzonder. Sowieso al hun 
leeftijden: 82 en 84 jaar! Wel zijn ze al 30  

jaar bij elkaar. Ik heb kunnen organiseren  
dat het plaats kon vinden in hun bloedeigen 

Kunsthandel. Het was een intiem gebeuren, daar 
midden tussen al die schitterende edelstenen.  
Er waren ook prachtige details. Zo wilden zij bij- 
voorbeeld geen ringen uitwisselen. Nou zeg, dat  
kan toch niet voor een van oorsprong edelsmid…

Dus heb ik, als Lady of the Rings, mijn trouwringen, 
die ik altijd in mijn oren heb tijdens een huwelijksvol-
trekking, afgedaan, en die hebben zij (voor even dan) 
aan elkaars vingers geschoven. En zo werden zij het 
Echtpaar Broekarts. Ook is er nog een heel opmerke-
lijk en waardevol verhaal over Jonathan Livingston 
Zeemeeuw, dat een leidraad vormt in hun leven, en 
dat ik natuurlijk ook als zodanig heb gebruikt als rode 
draad door de ceremonie. Hierbij gaat het erom dat 
iedereen een heel eigen manier van ontwikkelen heeft, 
en dat je die de ruimte moet geven.
Ik denk dat dit het eerste huwelijk is in de Archipel-
buurt, tussen buurtgenoten, waarvan er een al zijn 
hele leven in de buurt woont, en waarbij zelfs ook  
de Trouwambtenaar een buurtgenoot, een straat-
genoot is.

ellis mensinga

In de vorige krant schreef ik over de website  
www.streetbank.com en dat ik daar mijn decoupeer-
zaag te leen op had aangeboden. Het is een website 
die het wijkgevoel wil versterken door producten en 
diensten te delen. 
Dat laatste ervaar ik inderdaad zo. Als een wijkbewo-
ner zich meldt op de site, krijg ik daar een berichtje 

van (dit kun je natuurlijk ook uitzetten). En zo weet  
ik dat ik nu op steenworp afstand twee producten 
mag lenen, zeven gratis mag ophalen en dat één 
iemand mij een gratis dienst aanbiedt. Ik zeg niet wat 
het is, ik nodig u uit zelf te gaan kijken. En ik vraag u: 
wat kunt u inbrengen?

Ik zie deze website als aanvulling op het prikbord  
bij Albert Heijn. Prettig is dat je kaartje niet wegge-
haald wordt na drie dagen.
Wordt u de zevende wijkbewoner die straks aan  
de wieg heeft gestaan van een bloeiend uitruil- en 
uitleensysteem van producten en diensten in 
Archipel en Willemspark? Ik ben benieuwd.

cr

– advertentie –

Een heel bijzonder huwelijk!

Een bijzonder Huis 

5 Wijkbewoners zijn me gevolgd op streetbank
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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

– advertentie –

Wie hoor ik?  
Zangtalent van 70+

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.

Op zo’n mooie dag van 
open ramen en deuren 
word je soms verrast  
door een nieuw geluid.  
Een huilende baby bij  
de achterburen bijvoor- 
beeld. Je weet niet waar, 
of van wie, maar wel dat 
er zich een nieuwe wereld- 
burger gemeld heeft in je 
nabijheid. Of je hoort een 
stem die je nog niet kende, 
één van de nieuwe bewo-
ners verderop, in conversa-
tie over de heg. Dergelijke 
ontdekkingen in je eigen 
achtertuin overkomen je 
gewoon, je zit op je bankje 
en weet opeens: tien meter verder, daar achter de heg, 
dat is geen radio, daar woont een zanger … dus erop af !

John Streng uit de Riouwstraat 
Hij zingt al zijn hele leven met heel veel plezier, zo blijkt. 
Hij moet ergens in de zeventig zijn, is net klaar met 
repeteren met zijn professionele pianist, maar zingt 
toch liever dan dat hij erover praat, zo blijkt. Een foto 
vindt hij ook niet nodig. Hij wil wel vertellen dat hij 
sinds de oorlog één keer per week professionele zangles 
krijgt, in Voorschoten, voor zijn bariton-martin, een 
zangstem met het timbre van een tenor. Hij is geen 
koorzanger en geen operazanger. Hij heeft geen 
operastem, nee, hij is een solist om de toon van zijn 
stem, met een voorkeur voor de liederen van Schubert, 
Schumann, Händel, Mozart, Bach, Haydn. Ook het 
‘Stekelvarkentjes Wiegelied’ staat op zijn repertoire.  

Wie weet kan hij daarmee de 
pasgeboren baby stil krijgen? 
Zijn moeder herkende zijn 
zangkwaliteiten en liet hem 
beginnen bij de Zangvogeltjes, 
waarmee hij op de radio  
kwam met kerstliedjes.  

John zong de solo. 

Zanger en mantelzorger
Nu is hij een man op leeftijd,  
met weinig tijd, want hij is 

mantelzorger voor zijn grote 
vriend en buurman. En hij is 

zanger, galmend door het struik- 
gewas. Dat hoorden wij dus goed, 

op ons bankje in de tuin. Hij oefent 
met een cassette en als hij er niet uit 

komt vogelt hij het uit op de vleugel. Hij moet wel, want 
hij treedt regelmatig op, met zijn Vrienden van de Zang- 
kunst in Sociëteit ‘de Vereeniging’, Kazernestraat 38b. 

Hij is blij dat hij geen beroepszanger is geworden,  
maar bij Esso in de Rode Olifant werkte. ‘Anders was 
mijn stem nu kapot geweest. Ik heb er zo veel lol in,  
ik heb altijd zo graag gezongen, en weet je, het is heel 
goed voor je.’ 

isabelle hylkema

de achterburen bijvoor-
beeld. Je weet niet waar, 
of van wie, maar wel dat 
er zich een nieuwe wereld-
burger gemeld heeft in je 
nabijheid. Of je hoort een 
stem die je nog niet kende, 
één van de nieuwe bewo-
ners verderop, in conversa-
tie over de heg. Dergelijke 
ontdekkingen in je eigen 
achtertuin overkomen je 
gewoon, je zit op je bankje 

op ons bankje in de tuin. Hij oefent 
met een cassette en als hij er niet uit 
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www.stjacobus.nl

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 3 Eucharistievieringen om 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) 
en om 12.00 uur (gezinsviering). Voor overige vieringen en activiteiten in de 
week zie info-adres.

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

Dit najaar staat op het programma:
Zondag 12 december 10.15 uur: bezoek aan de Hoogmis met aansluitend een feestelijke lunch in de Maria ten 
Hovezaal in de sfeer van het naderende Kerstfeest. Ook willen wij deze winter met een aantal belangstellende 
ouderen naar een middagvoorstelling van de musical Mary Poppins in het Circustheater. Als u hier voor 
belangstelling heeft kunt u contact met ons opnemen. Alle uitstapjes vertrekken vanaf het Schakelpunt.  
Voor informatie of opgave voor een uitstapje neemt u contact op met: Lore Olgers t 324 41 18 of met Astrid 
Cohen t 354 75 06. De uitstapjes zijn nadrukkelijk bedoeld voor iedereen.

Orgelconcert
Op zaterdag 28 november om 16.00 uur zal organist Jos Laus een orgelconcert geven. De organist brengt 
liturgische Franse orgelmuziek ten gehore die helemaal past bij het (geheel gerestaureerde) Adema/ 
Maarschalkerweerdorgel van de Jacobuskerk. Tevens zal zijn nieuwe cd getiteld ‘Franse meesters in de 
Hofstad’ verkrijgbaar zijn. De toegang is vrij.

Inzameling voor de voedselbank Haaglanden
In de advent zal er in de Jacobuskerk weer vier weken lang een inzameling worden gehouden van voedsel voor 
de voedselbank Haaglanden, om te helpen de voedselpakketten met Kerstmis extra groot te maken. U kunt  

ook meedoen en uw bijdrage afgeven achter in de kerk. Graag uiteraard 
houdbaar voedsel, wel blik geen glas. Vanaf zondag 28 november t/m zondag 
19 december. Elke dag tussen 12.00 en 13.30 uur en zaterdag ’s-middags van 
12.00 tot 16.00 uur.

Kerstmis 2010 
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 dat Cantemus Domino dat 
de Missa ‘Velociter currit’ van Johann Josef Fux ten gehore zal brengen 
begeleid door het grote orgel en strijkers.
Op 25 december zal om 10.15 uur tijdens de Hoogmis ook de Missa ‘Velociter 
currit’ worden gezongen. Om 14.00 uur is er een viering voor (groot)ouders en 
kinderen “Kinderen bij de stal”. U bent allen van harte welkom.

Uniek restauratieboek
In mei jl. bij het einde van de restauratie van de kerk die bijna tien jaar heeft 
geduurd is er een boek uitgebracht dat verslag doet van deze restauratie:  
‘Een levend huis van God’. Dit boek is voor € 10,- verkrijgbaar aan de pastorie, 
Willemstraat 60.

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

Open maaltijden
De gezellige open maaltijden worden weer gehouden 
op maandag 6 december, 3 januari, en 7 februari in de 
Vredeskapel (Malakkastraat 5). De maaltijd begint om 
18.30 uur. Vanaf 18 uur is iedereen welkom voor een 
drankje en een hapje. Kosten € 3,50. Voor meer 
informatie kunt u bellen met Hans ter Schegget  
t 06-40 93 77 71. 

Gespreksgroep
Op de open gespreksgroep in de Vredeskapel wordt 
op dit moment het boekje ‘de smaak van stilte’ van 
Bieke Vanderkerkhove besproken. Dit gebeurt onder 
leiding van Ds. Corrie van Duinen. De data zijn:  
16 december en 20 januari. Iedereen is welkom.
 
Kerstspel voor kinderen  
Vanaf zondag 21 november  wordt er in de Vredeska-
pel weer druk geoefend voor het jaarlijkse kerstspel. 
Dit kerstspel zal op eerste Kerstdag in de dienst van 
10.30 uur in de Vredeskapel worden opgevoerd. Alle 
(buurt)kinderen zijn van harte uitgenodigd om mee 
te doen aan het kerstspel. We hebben dit jaar gekozen 

voor een kerstspel met veel muziek dat ook zeer 
geschikt is voor de wat jongere kinderen. U kunt  
uw kind(eren) nog aanmelden bij Arine van der Lely -  
van der Steur (email: arinevanderlely@gmail.com of 
t 06-41672250.

>  De kerstnachtdienst in de Vredeskapel is op  
24 december om 22.30 uur. Voorganger is  
Ds. C. van Dongen.

>  De kerstdienst, met kerstspel door kinderen,  
wordt gehouden op 25 december om 10.30 uur in  
de Vredeskapel. Deze dienst zal geleid worden  
door Ds.C. van Duinen.

Natuurlijk bent u elke zondag om 10.30 uur van harte 
welkom in de zondagsdiensten in de Vredeskapel. 
Tijdens de diensten is er kindernevendienst voor de 
kinderen en een crèche voor de allerkleinsten.

meer informatie
Wilt u meer informatie over de Vredeskapel dan 
kunt u altijd bellen met Hester Hoogenraad  
tel. 070-368 99 26. 

Vanaf eind augustus wordt in de huiskamer van Flat 5 door een aantal 
vrijwilligers koffie geschonken voor de bewoners van de Borneoflat op  
de werkdagen tussen 10.00-12.00 uur. In Flat 5 is ook de werkplek van 
huismeester Jan Zandstra.

Om 10.00 uur komt de eerste vaste klant al binnen, die erg aan haar plaatsje is 
gehecht en na de ochtendwerkzaamheden thuis gelijk naar Flat 5 komt. Ze is 
dan wel wat moe, maar als ze eerst thuis nog gaat zitten, komt ze niet meer zo 
makkelijk overeind. Tussen alle koffiedrinkers is zij de vaste theeklant. 
Meestal komt haar man wat later. Hierna komt een frêle koffieklant met haar 
rollator naar binnen, die na vele jaren in de Nieuwe Hof al weer een tijdje in de 
Borneostraat woont en ook op maandag een vaste pannenkoekeneetster in  
’t Klokhuis is en daar dinsdag de maaltijd gebruikt. 
Hierna komt 90-plusser ‘Moeder’ binnen, die slecht ziet en loopt, maar verder 
alles prima op een rijtje heeft. De bijnaam ‘Moeder’ heeft ze zelf naar voren 
gebracht en nu heeft ze vele kinderen van alle leeftijden, maar kreeg tot haar 
vreugde onlangs een eigen achterkleinzoon.  Haar buurman aan tafel geniet 
ook weer van zijn ochtendkoffie en iets van zijn geliefde Brabant vindt hij 
terug in de levendigheid aan deze Haagse stamtafel. Een stel, dat twee flats 
verder woont  loopt ook nogal eens binnen, evenals het echtpaar dat altijd de 
plantenbakken verzorgt bij Het Schakelpunt. Zo komen er diverse koffiedrin-
kers regelmatig op verschillende dagen en tijden op bezoek. Als de thuishulp 
in hun huis werkt, kunnen ze niet komen. Ook de zorgverleners in de 
Borneoflat komen zogezegd ‘wel eens een bakkie doen’

Verse koffie en lekkere koekjes!
De koffie wordt zo vers mogelijk gezet en gastvrouw Janneke zorgt voor geva- 
rieerde koekjes. De fooienpot wordt goed gevoed, zodat er met feestdagen iets 
extra's gedaan kan worden. De bereidheid om te helpen is groot bij de 
bezoekers en diverse artikelen komen uit de inboedel van de vaste klanten.  
 
Nieuwkomers ook welkom
In november jl. was er voor de nieuwe bewoners, die in  2010 in de Borneoflat 
zijn komen wonen een kennismakingsbijeenkomst, zoals deze in het verleden 
in Het Schakelpunt gehouden werd. Hierbij kwamen ook de mogelijkheden in 
de wijk ter tafel. Huismeester Jan Zandstra was mede-gastheer.

Projekt  Koffie krijgt structuur
Inmiddels valt het projekt Koffie Flat 5 als werkgroep onder Bewonersorgani-
satie Archipel & Willemspark, zodat belangenbehartiging en verzekering 
geregeld is.

epb

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

– advertentie –

Impressie van de vaste 
klanten van Flat 5

Eind november is de muziekspeciaalzaak Diskabinet 
definitief gesloten. Na de dood van eigenaar Harry Wijnen 
heeft zijn vrouw tot haar overlijden september j.l de zaak 
draaiend gehouden. Vorig jaar bestond deze zaak 40 jaar 

en deze speciaalzaak trok vele liefhebbers van nostal-
gische muziek aan. Er waren behalve cd’s ook langspeel-

platen te vinden en zelfs 78-toerenplaten. Het wordt  
stil nu in de Javastraat.

Wat horen we niet meer…

Diskabinet Javastraat

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

  www.vriendenvandezangkunst.nl

Jong en oud – gevorderd amateur of professional – uit de regio 
en ver daarbuiten, iedere liefhebber van klassieke zangkunst is 
welkom. Lid zijn van de Vrienden van de Zangkunst is daarom méér 
dan alleen een gelegenheid om te zingen voor publiek. Het biedt 
de mogelijkheid inspiratie op te doen en liefhebbers van klassieke 
zangkunst te ontmoeten. 



Op 1 november j.l. kwam in ’t Klokhuis veel informatie ter tafel, waar  
de twee dames van de Gemeente, Kets en Hus, meestal antwoord konden 
geven op vele vragen. Moest je als 65+ de Ooievaarspas opnieuw aanvra-
gen of werd deze automatisch verlengd? Nee, deze wordt automatisch 
verlengd en de brief, dat je hem voor 2011 moest aanvragen, was een 
foutje van de Gemeente. De vele voordelen van deze pas zijn nog niet zo 
bekend bij mensen, die door inkomensverlaging mogelijk nu alsnog in 
aanmerking zouden kunnen komen. Grote kortingen bij sportclubs, 
culturele activiteiten, zoals toneel, concerten of films, museumbezoek 
en abonnement voor de Openbare Bibliotheek. Gratis tram/busvervoer  
in Den Haag (htm) kortingsbonnen voor pedicure. Ook voor activiteiten 
in de wijk zijn kortingen mogelijk. Deze pas biedt de eigenaar vele 
mogelijkheden.

Ook de cursus ‘Weet wat je besteedt’ van 7 bijeenkomsten blijkt vruchten 
af te werpen, volgens een bezoeker, die deze cursus gevolgd heeft en nu 
ruimer in zijn geld zit. Voor mensen, die het moeilijk vinden hun post en 
(financiële) administratie goed af te handelen is een instructiebijeen-
komst mogelijk van 2 uur, waarna men meer zelfredzaam is. Vooral na 
verlies van een partner kan dit heel prettig zijn.

Vele mogelijkheden
Als men een beperkt inkomen heeft, kan men voor het komend jaar  
(ook weer) kiezen voor een ziektekostenverzekering, waarbij men geen 
eigen risico heeft: IzaCura en komend jaar ook Azivo. Als men gebruik 
wil maken van Bijzondere Bijstand door plotselinge hoge uitgaven door 
bijv. een defecte/versleten wasmachine, moet men eerst een aanvraag 
doen, waarna iemand komt kijken of de aanvraag klopt. Hierna zal pas  
de nieuwe wasmachine aangeschaft kunnen worden. Dit kan wel enkele 
weken duren… Ook vervoer met de Taxibus in Den Haag en zelfs buiten 
de stad met Valys (voor minder-mobiele burgers) is mogelijk, evenals 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen, aanvraag Thuishulp, huur-  
en zorgtoeslag. Dankzij het ouderenwerk in de buurt (Zebra) werd deze 
middag georganiseerd. Voor degenen, die er niet waren, is deze samen-
vatting ter info.

www.ooievaarspas.nl of wilt u telefonisch contact om verdere 
informatie te krijgen: het algemene nummer van de Gemeente is 
14070 en zij kunnen u doorverwijzen.

Bingo 
Iedere 3e woensdag van de maand is er Bingo in  
’t Klokhuis. Komende Bingo's op 15 december en op  
19 januari a.s tussen 13.45 - 15.45 uur. Kaarten € 2,50 
(1e kaart incl thee/koffie) en 2e kaart € 2,-

Telefooncirkel Archipel/Willemspark 
De Telefooncirkel is er voor oudere wijkbewoners die alleen wonen, of 
moeilijk de deur uitkomen. De deelnemers aan de Telefooncirkel  bellen 
elkaar in een afgesproken volgorde. De Telefooncirkel wordt iedere 
ochtend gestart door een vrijwillige medewerker tussen 9.00 en 9.30 uur.  
De laatste deelnemer belt de vrijwillige medewerker. Zo is de cirkel rond. 
De deelnemers hebben door de telefooncirkel iedere dag contact met 
anderen en in sommige situaties kan tijdig hulp ingeschakeld worden.

 
Wanneer u belangstelling hebt voor de telefooncirkel, dan  

kunt u contact opnemen met de coördinator  Pia Jansen,  
t 350 70 58 of  Matthias Wenzel, consulent Ouderenwerk/
ouderenadviseur St. Zebra, p.a. Elandstraat 88, t 424 81 27.

Koersbal zoekt hulp! 
De koersbalclub in het Klokhuis, op de vrijdagochtend van 10.30 tot 12.30 
uur, is dringend op zoek naar iemand, die bereid is om mee te helpen om  
de koersbalmat uit te rollen en/of weer te helpen opbergen. De deelnemers 
zouden met deze hulp enorm geholpen zijn. En meedoen met het koersbal-
len mag natuurlijk ook altijd. Het is een ontzettend leuke balsport, die te 
vergelijken is met jeu de boules. Voor informatie over deze oproep, gelieve 
u contact op te nemen met het Klokhuis, Celebesstraat 4, t 350 35 11.

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  voorzitter 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

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

De heer W. Oostdam  penningmeester
ienwoostdam@kpnplanet.nl

De heer W. Punt  bestuurslid 
w.punt@casema.nl

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

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

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

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

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

Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis open 
vanaf 08.00 uur.
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Heeft u een werkeloze 
computer thuis?
Dan is het tijd eindelijk eens de computercursus voor 
beginners te gaan doen: u kunt voor 8 lessen terecht 
voor	slechts	€50,-	(inclusief	lesboek).	Ook	kunt	u	–	
desgewenst	–	op	andere	momenten	met	de	lesstof	
oefenen op de PC in de ontmoetingsruimte van 
’t Klokhuis als u (nog) geen computer thuis hebt. 
Er wordt gestart bij min. 6 personen en er kunnen 
maximaal 8 personen meedoen. Start in 2011.

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

Expositie in ’t Klokhuis

Ooievaarspas en andere 
voorzieningen: iets voor u?

Na zes weken Mary ten Kate’s vrolijke schilderijen 
te hebben getoond nu weer iets anders. De schil- 
deres Edith Claessen exposeert haar schilderijen 
in ’t Klokhuis van 21 november tot 16 januari 2011. 

Edith schildert met een abstraherende blik een her- 
kenbaar motief. Zo gaat zij de confrontatie met de 
werkelijkheid aan. Haar werk bezit een verrassende 
spontaniteit, is eigen en is niet onderhevig aan tijde- 
lijke modieuze grillen. Haar motieven zijn stillevens, 
bloemstillevens en landschappen in verschillende me- 
dia, zoals olieverf, aquarel, pastel, inkt en houtskool. 
Door een affiniteit met haar directe omgeving 
schildert zij graag stillevens. De landschappen zijn 
veelal ontstaan in Frankrijk en Italië, maar ook in 
Nederland. In elk schilderij weet zij een eigen ex- 
pressie, een eigen sfeer te vinden. Ik hoop dat u  
ervan zult genieten.

Trouwens: Iedereen mag exposeren in ’t Klokhuis 
–	elke	discipline	is	welkom	(behalve	helaas	beeld-
houwwerken). Wil je meer weten? Bel dan Elisabeth 
König, t 346 70 08.

elisabeth könig

Bibliotheek Het Klokhuis
Openingstijden vrijdag van 10.00-11.30 uur

 Kosten B5 per jaar. Gratis voor Ooievaarspashouders  
en leden openbare bibliotheek

Wijkcentrum Het Klokhuis, Celebesstraat 4 (1e etage)

Vrijwilligers in de wijk
bindmiddel van de buurt

Alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om 
de buurt  leuker en/of leefbaarder te maken 
worden van harte bedankt voor hun inspan- 
ningen. Dat de wijk gunstig ligt in nabijheid 
van centrum en strand is ons gegeven, maar 
aan het leven in de wijk moeten we met elkaar 
gestalte geven. 

Daarom zijn mensen, die daar aan bijdragen 
ook zo hard nodig. Dank daarvoor!
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