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A selection of the articles in this issue of the 
community newspaper will shortly be available 
on the local neighbourhood website in English. 
Just click on the appropriate fl ag on the homepage.
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Straat aan het woord

nieuws… mensen… samenleving…  www.archipelbuurt.nl

Zoals u zich zult herinneren heeft de ge-
meenteraad in juni het VerkeersCircula-
tiePlan vastgesteld. Het voorstel van 
B&W was om de centrumring o.a. over 

de Laan Copes te laten lopen. 

Daar waren wij helemaal niet gelukkig mee, omdat de 
nu al onaanvaardbare overlast van de continue stroom 
auto’s door dat VCP (met een gedeeltelijke afsluiting 
van het centrum) nog groter zou worden. Auto’s die 
vanaf Utrechtsebaan komen en op weg zijn naar het 
gebied rond het Westeinde Ziekenhuis zouden dan 
moeten gaan omrijden via de Laan Copes. Nu het niet 
gelukt is het hele VCP tegen te houden, vinden we dat 
op zijn minst de Centrumring verlegd moet worden. 
En wel naar het Telderstracé, omdat daar vrijwel geen 
mensen langs de weg wonen en het wegprofi el daar 
vele malen breder is dan de “canyon” die de Laan Co-
pes is. 
Gelukkig heeft de gemeenteraad enigszins naar ons 
geluisterd, en middels een motie het College van B&W 
opgedragen te onderzoeken of de centrumring naar 
het Telderstracé kan worden verplaatst. De uitkom-
sten zouden eind 2007 bekend moeten zijn. 
Recent lazen we in het Voortgangsbericht VCP dat het 
onderzoek is uitgesteld tot juni 2008. Hierop hebben 
we een boze brief naar de wethouder gestuurd, met de 
vraag of de wethouder soms denkt via het tussensta-
tion “Pappen en Nathouden” het eindstation ”Van Uit-
stel komt Afstel” te bereiken? Daar zullen wij ons met 
alle middelen tegen teweer stellen.

eveline blitz

De redacties van deze wijkkrant en de website www.ar-
chipelbuurt.nl zijn overeengekomen te zullen streven 
naar een hechtere samenwerking en een betere onder-
linge afstemming op redactioneel gebied. Wat in de 
praktijk betekent dat er vooral veel naar elkaar verwe-
zen zal worden. Op de site dus vaker teksten als ‘voor 
meer informatie, zie het laatste nummer van de wijk-
krant’. En in de wijkkrant vaker teksten als ‘ga voor 
meer bijzonderheden naar www.archipelbuurt.nl’.

Josien Deknatel van de werkgroep Openbare Ruimte is 
enthousiast over het gemeentelijk contactcentrum 
waar elke bewoner zaken kan melden die de openbare 
ruimte betreffen, van losse stoeptegels tot een straat-
lantaren die het niet doet. Klachten blijken wel dege-
lijk serieus te worden genomen. 
Loopt u ook tegen zaken die u niet bevallen, bel dan 
353 30 00 of mail contactcentrum@dsb.denhaag.nl. 
Zie Klachten Stadsbeheer pag. 2

Het Verkeerscirculatieplan 
we blijven waakzaam

Krant en website 
schouder aan schouder

Niet tegen dovemansoren

Wijkfeest Archipel / 28 juni 2008
Op 28 juni is het weer zover; dan vieren wij feest met de hele Archipel. Onder 
het motto ‘Kijk op de Wijk’ kunnen de Archipellers meedoen aan speurtoch-
ten en rondleidingen door de wijk,  een partijtje straatvoetbal, ballonnen op-
laten, langs marktkraampjes struinen, naar muziek luisteren, de gekste prij-
zen winnen bij het Rad van Avontuur, zelf hun kunsten tentoonstellen en 
aanschuiven aan het Bankadiner bij de fontein om daarna bij een spetteren-
de band met de beentjes van de vloer te gaan. Voor de kleintjes wordt de Bil-
litonstraat weer omgetoverd tot kinderstraat. 

Het feestcomité heeft nog veel meer in petto, maar alle leuke en bruisende ideeën 
en bijdragen zijn zeker welkom! Misschien zijn er wijkclubjes (zoals bridge, tai chi, 
streetdance, fotografi e, schilderen) die een demo of workshop willen geven en - 
niet te vergeten - koren, bespelers van instrumenten en bands die het feest muzi-
kaal willen opluisteren! Covers of eigen nummers, alles mag. Kortom: alle acts zijn 
welkom dus laat je creatieve ideeën de vrije loop!
Heb je ideeën of vragen of wil je meehelpen? Vrijwilligers zijn meer dan welkom! 
Wij horen graag van je via het centrale emailadres wijkfeest@archipelbuurt.nl
Het feestcomité houdt jullie via de website www.archipelbuurt.nl en de wijkkrant 
op de hoogte. We maken er met zijn allen, jong en oud, een fantastische dag van!

 Archipel Festival: neighbourhood insight
 It will be party-time again for all in the Archipel on 28 June 2008! This 
year’s theme is: “neighbourhood insight”. You can join in treasure hunts and gui-
ded tours, play football, fl y balloons, browse the stalls in our very own fl ea market, 
listen to music, win the craziest prizes on the wheel of fortune, savour the Banka-
dinner sitting around the Bankaplein fountain and afterwards dance to the music 
of a great band. And for the youngsters, Billitonstraat will again be transformed 
into a playground paradise.
The organizing committee has lots more up its sleeve, but any bright and amusing 
ideas you may have are more than welcome! Perhaps you are a member of a club 
(bridge, tai chi, street dance, photography, painting) and would like to give a de-
monstration or workshop. And don’t forget those choirs, solo instrumentalists and 
bands: we know you are all dying to add lustre to the party! Covers or own numbers, 
anything goes! All acts are welcome so give your creative juices free rein! If you have 
any ideas or would like to volunteer your help, we would very much like to hear from 
you. Contact us through the Festival e-mail address: wijkfeest@archipelbuurt.nl.
You will be kept posted on all developments via the website www.archipelbuurt.nl 
and the community paper. 
Let’s all, young and old alike, make it an event to be remembered! 

‘Kijk op de wijk’

De nieuwjaarsreceptie zondag 
13 januari ’08 was een geslaagde bij-
eenkomst, waar een klassiek strijkje 
aan bijdroeg. Deze receptie werd 
gehouden door Vereniging ’t Klok-
huis, Stichting Het Klokhuis en Be- 
wonersorganisatie Archipel & 
Willemspark. Bij zijn afscheid als 
voorzitter van de Bewonersorganisa-
tie ontving Joop Vos daar de ErePrijs 
2007 van A & W. Bovendien kreeg hij 
de prachtige, net verschenen uitgave 
‘Historische Plattegronden van Den 
Haag’  ten geschenke. Wethouder van 
Alphen speechte Joop als laatste toe. 
Loco-burgemeester Klijnsma liet hem 
verdwijnen onder een grote paraplu 
met het VCP-plan als binnendruk.

 zie ook www.archipelbuurt.nl



wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag

secretariaat
Administratieve ondersteuning
mw Else Ponsen-Breugem
Bereikbaar: 
dinsdag: 09.00 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 10.00 uur
t. 350 35 11 (350 57 38 urgent)
f.  358 71 90
e.  secretariaat@archipelbuurt.nl

bestuur
Voorzitter, dhr. mr. W. Teakema
t. 356 34 17
e.  wybe@archipelbuurt.nl
Vice-voorzitter, jhr. mr. G. 
Hooft Graafl and
t. 360 41 95
Secretaris, mw A.G. Beekman-
Otte   t. 354 80 06

Penningmeester, dhr R. Klein
t.  362 57 44
lid, mw. E. Blitz
t.  364 87 27
lid, dhr. A. Bloembergen
e.  auke@archipelbuut.nl

contact verkeer
marin.engelhard@zonnet.nl

contact openbare ruimte
josien@archipelbuurt.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 20 maart 2008
20.00 uur, ’t Klokhuis, 
Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 17 maart 2008
Sluiting advertenties: 
24 maart 2008

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

vormgeving
Wilmar Grossouw

website
www.archipelbuurt.nl

website redactie 
website@archipelbuurt.nl

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

Zorg-op-maat-centrum 
Florence, Het Schakelpunt 
Burg. Patijnlaan 1900
2585 cb  Den Haag, t. 354 39 27

Borneofl at – Staedion –
informatie 0900 14 24
 
Zorgwinkel
ma. t/m vr. 09.00 - 16.00 uur
Ria Koppert, Annelies v.d. 
Heijden, t. 306 34 30
tel. bereikbaar 08.00 - 16.30 uur

Coördinator dagverzorging, 
activiteiten en vrijwilligers
mw E. Ponsen. info: ma. en wo.

Prikpost huisartsen 
dinsd. en dond. 09.00 -10.30 uur

Wisselbibliotheek 
woensdag van 10.00 -11.30 uur 

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

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

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

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

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

Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, t. 355 82 12 
Koster mw R. de Jong 
ds. Casper van Dongen
t. 324 99 00 (info pag. 11)

Clubhuis Cantaloup
Stichting 
Clubhuis ‘Cantaloup’

Cantaloupenburg 26a
2514 kl Den Haag
t. 310 61 13
t. 346 11 32
Bankno. 179944797
clubhuiscantaloupe@gmail.com
secr: Laurien Trojan-Piek

Onze clubs

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

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

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark 
betaalt u €30,- per jaar. 
Geen dure vriendschap, want je 
mag een keer gratis gebruik 
maken van het clubhuis voor 
bijvoorbeeld een kinderpartij-
tje of een vergadering. 
Bovendien kan je deelnemen 
aan vriendendagen. Leden, 
vrienden en donateurs 
ontvangen regelmatig 
nieuwsbrieven.
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Mw M. Polak (65 j.) ’s avonds  t. 070 350 61 16
Emilie Hoefnagels (18 jaar)  t. 070 427 61 87
Anneke Kreemers (15 jaar)  t. 06 488 34 337
   

   Renske Verhulst (18 jaar)  t. 070 352 15 43
   Vincent Verhulst (18 jaar)  t. 070 352 15 43
   Nynke Verhulst (15 jaar)  t. 070 352 15 43
   Marius ter Kuile (14 jaar)  t. 070 360 01 73

Oppassen geblazen!

 De redactie heeft reacties ontvangen van wijk-
bewoners, die willen oppassen. Wij zijn “doorgeefl uik”, 
maar zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering. 
U moet zelf afspraken maken over tijden, kosten en overige voorwaarden. 
Onderstaande personen hebben zich opgegeven als oppas:

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

Op 7 januari 2008 vroeg in de morgen is de nieuwe Riouwbrug in de schijn-
werpers gezet door wethouder Peter Smit (VBBML), Bert Kreemers (bewo-
nersorganisatie Archipel&Willemspark) en een aantal scholieren van het 
Aloysius College en basisschool Wolters.

De Riouwbrug is gerealiseerd naar aanleiding van een burgerinitiatief van de 
werkgroep verkeer van de bewonersorganisatie Archipel&Willemspark. Door deze 
nieuwe brug hebben scholieren en ander (brom)fi etsverkeer een betere en veiligere 
verbinding met de Raamweg. Door de komst van de nieuwe fi etsbrug is ook een 
eind gekomen aan de onveilige situatie voor de voetgangers op het voetpad langs 
de Koninginnegracht.Riouwbrug. blijven gebruik maken van het huidige voetpad 
langs de Koninginnegracht. De situatie op het voetpad is verbeterd omdat de 
(brom)fi etsers met de nieuwe Riouwbrug een goed alternatief hebben gekregen. 
Tegelijk met de aanleg van de brug is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de 
tramoversteek bij de halte van tram 9 te verbeteren. Tevens heeft HTM de halte 
verbreed en de schuilvoorziening uitgebreid zodat reizigers bij slecht weer kunnen 
schuilen.

Klachten Stadsbeheer   tel. 353 30 00

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

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

In juni stopt ze ermee, na anderhalf jaar 
vrijwilligerswerk voor de werkgroep 
Ruimtelijke Ordening. 

Het ontbreekt haar aan tijd, niet aan enthousiasme: 
Quirina van Hof is grafi sch vormgever van hét blad 
op architectonisch gebied De Architect en betrokken 
bij (ver)bouwactiviteiten in de wijk vanuit haar bestuurslidmaatschap van de 
eigenaarvereniging van – het hofje van – de Mallemolen. Geknipt voor dit werk dus, 
dat blijkt al dadelijk uit de stroom informatie die ik telefonisch over mij uitgestort 
krijg. Quirina noemt drie onderwerpen waarbij zij betrokken is (geweest); de 
ervaringen zijn niet altijd positief maar ze probeert wel steeds het positieve eruit te 
halen. Het gaat om het algemeen (buurt)belang, voor particuliere ergernissen is 
geen plaats. 

Altijd wel wat te verbeteren
Over het plaatsen, verwijderen en opnieuw plaatsen van een antenne op het 
LTO-gebouw in het Prinsenvinkenpark is nogal wat te doen geweest. De werkgroep 
heeft daarover een brief aan de gemeente geschreven in verband met het aanzien 
voor de buurt. ‘Het verdriet van de Sumatrastraat’ is meer de zorg van haar collega 
Victoria. De bouw ligt nu helemaal stil. Wat Quirina persoonlijk heeft ingebracht is 
de sloop en verbouwing van twee verdiepingen boven de dancing Strass in de 
Balistraat. Daar heeft op een supersnelle manier een enorme verbouwing plaats 
gevonden met behulp van geprefabriceerde elementen. 
Het is vaak moeilijk om achter de precieze gang van zaken te komen, hoewel de 
gemeente wel de nodige informatie over aanvragen en vergunningen verschaft 
- via de website en op papier. Maar de tijd om te reageren is kort en je moet zelf 
overal achteraan. Op dat punt valt er nog wel wat te verbeteren, maar daarvoor 
ontbreekt Quirina met haar vierdaagse werkweek de tijd. Inmiddels is er een 
nieuwe vrijwilligster voor de werkgroep gevonden, maar er is plaats voor nog een 
medewerker, met interesse, enthousiasme en wat meer tijd. Die moet toch snel te 
vinden zijn, want het werk is belangrijk voor de buurt en boeiend voor degene die 
het doet!
Informatie bij: Quirina van Hof, quirina@archipelbuurt , 363 68 05.
Victoria Mendes de Leon, victoria@archipelbuurt , 350 37 19.
Meer informatie en foto’s op de website www.archipelbuurt.nl.             ak

Interview 
Quirina van Hof
werkgroep Ruimtelijke Ordening

Te laat op school?Te laat op school?
De brug wordt geopend!De brug wordt geopend!

Te laat op school?
De brug wordt geopend!
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We praten wat na bij hem thuis. Het uitzicht 
vanuit het appartement in het Crescent-ge-
bouw dat hij met zijn vrouw bewoont is 
magnifi ek. In zijn volle lengte strekt het 
Burgemeester De Monchyplein zich onder ons 
uit. “Voor we hier goed en wel woonden was ik 
al voorzitter van de Vereniging van Eigenaren 
van de Crescent. We kwamen uit Wassenaar 
waar ik namens de VVD in de gemeenteraad 
zat. De mensen denken dan al gauw dat je 
verstand hebt van besturen.” Vos, geboren in 
Leiden, gestudeerd in Delft (civiel ingenieur), 
kon meteen aan de slag. “Alleen dit gebouw 
stond er nog maar. De rest was woestenij. Er 
leefde in de buurt en bij ons, de eerste 

bewoners, onvrede over de manier waarop de 
gemeente het plein wilde inrichten. Niet 
onterecht. Wij, en dan bedoel ik vooral 
architect Guido de Sturler, helaas overleden, en 
raadsman Rupert van Heijningen hebben nog 
heel wat van de plannen kunnen terugdraai-
en.” Tevreden wijst hij op de Olympus-toren: 
“Daar is wél een verdieping van afgegaan.”

Ons kent ons
Mede dank zij zijn werk in 
de Wassenaarse gemeen-
tepolitiek weet hij 
als weinig ande-
ren de weg in 

bestuurlijk Den Haag. Mooi meegenomen voor 
een voorzitter van een bewonersorganisatie. 
Joop Vos: “Op een gegeven moment hadden ze 
op het stadhuis bedacht dat wij van Archipel & 
Willemspark best zonder wijkcentrum 
konden. Ik ben toen hier en daar ’s wat gaan 
praten met als resultaat dat ‘t Klokhuis mocht 
blijven. Sterker: we konden het ook nog eens 
ingrijpend laten verbouwen. Het VerkeersCir-
culatiepPlan, ook zoiets. Volgens de gemeente 
viel daar via inspraak niet aan te tornen. Dat 
vond ik raar. En een bevriend ex-staatssecreta-
ris ook. Resultaat? De bemoeienissen van de 
bewoners met het VCP worden nu wel degelijk 
serieus genomen.” Meer wapenfeiten van ‘zijn’ 
bewonersorganisatie om trots op te zijn? Hij 
noemt de versmalling van Laan Copes/
Patijnlaan en de aanleg van de skatebaan in de 
Scheveningse Bosjes. 

Vol lof is hij over zijn opvolger, Wybe Tae-
kema. Hij vermoedt dat de puinhoop die 

‘Nassauplein’ heet, een van diens 
eerste zorgen zal zijn. Net als 

de overlast die het 
busverkeer veroorzaakt 

in de Bankastraat. En 
wat te denken van 

het Bosje van Repelaer, favoriete hangplek van 
luidruchtige jongeren? Ir. Joop Vos wenst de 
nieuwe voorzitter heel veel succes.               
                                           hb

Dág Joop!

Een deel van de vele buitenlanders in onze wijk 
wil graag iets begrijpen van de Nederlanders en 
hun taal. Zij willen inburgeren en volgen een 
cursus. Maar wanneer kunnen zij ook als een 
echte Archipel-Willemsparker worden herkend 
en erkend? Ze hebben de goede attributen 
nodig: onopvallende maar dure kleding, 
muziekinstrument of koormuziek binnen 
handbereik, een tweedehands auto of nog 
liever een oude fi ets. Maar er is nog meer nodig. 
De buitenlander moet ook zijn gedrag 
aanpassen en zich een beetje bescheiden, 
vergeetachtig en netjes, maar wel vol humor 
gedragen. En hij of zij moet onderstaande 
zinnen foutloos kunnen uitspreken en 
begrijpen. Pas dán kan hij of zij zich ooit een 
echte Archipel-Willemsparker noemen!

“ Sinds wanneer is er bij AH tweerichtingsverkeer?”
“ Waar zijn trouwens meneer en mevrouw Meurink  
 gebleven?”
“ Groenteman, kunt u deze halve tomaat bij mij  
 thuis bezorgen?”
“ Wij bestelden één cola. Hebt u twee rietjes?”
“ Kip de knappe kapper knipt en kapt knapper dan  
 de knappe knecht van Kip de knappe kapper knipt  
 en kapt.”
“ Wat is een expat? 
 Oh, dat is een gebruikte Nespresso.”
“ We willen geen park, maar een parking.”
“ De Scheveningse bosjesmannen 
 zijn hele andere mannen.”
“ Waar kan ik mijn bakfi ets neerzetten?”
“ Heb ik hier mijn halfje schippersbruin laten  
 liggen?”
“ Is deze luchtkwaliteitsmeting te vertrouwen?”
“ Kan de website van deze wijk in het Nederlands  
 vertaald worden?”
“ Heeft deze groenteman zijn belasting betaald?“
“ Mag er in dit hofje worden geparkeerd?”
“ Kunnen deze pannenkoeken geruild worden?” 
“ Gelukkig Nieuwjaar Willem Frederik. 
 Laten we samen een borrel pakken op 2008!”
“ De wijkkrant is wél een huis-aan-huis-blad, 
 maar geen ongewenst drukwerk.”

auke bloembergen

In februari gaan volgens plan het horecage-
deelte van de Mallemolen en het korte stuk van 
de Frederikstraat op de schop. Dan kunnen we 
ons gelukkig prijzen met een echte promenade!

ak

BuurtBuurt
in beweging
in beweging

“Als je ergens woont wil je ook actief betrokken zijn bij je omgeving,” aldus motiveert 
Joop Vos (72) zijn inzet voor de Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. Sinds 1 
januari jl. is hij na tien jaar voorzitter-af, een feit waar zondag 13 januari, tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in ’t Klokhuis, uitvoerig bij stil werd gestaan.

Afscheid van een bevlogen voorzitter,  Joop Vos

Inburgeringscursus 
Archipel-Willemspark

Nieuwe bestrating 
Mallemolen

Lantaarnopsteker 
brengt licht

Hotel Cattenburch 
is verkocht. Aan wie?
Met enige nieuwsgierigheid volgen 
buurtbewoners de ontwikkelingen rond de 
verkoop van hotel Cattenburch. Jacqueline 
de Vreese interviewde de nieuwe eigena-
resse voor de website. Hieronder leest u het 
begin van haar interview. Wie benieuwd is 
naar het vervolg nodigen we uit de compu-
ter te starten. Op de site van het hotel, 
www.mozaic.nl, lees ik dat gestreefd wordt 
het hotel aan het einde van zomer 2008 te 
openen.
 
Corina Waaijer en haar hotel Mozaic  
Corina ‘sprong’ als het ware door de telefoon 
van energie. Ze heeft er duidelijk veel zin in. 
Zij is sinds december van dit jaar offi cieel 
eigenaar van het hotel Cattenburch aan de 
Laan Copes 38-40. En dat is nogal wat! 
Door haar baan op te zeggen en er écht voor te 
gaan, heeft ze een netwerk kunnen opbouwen. 
Met een businessplan op zak ontstond er als 
het ware een sneeuwbaleffect. Ook anderen 
om Corina heen, zagen dat dit project echt bij 
haar paste. Mensen raakten enthousiast en 
hielpen haar met het uitwerken van haar 
plannen en, niet onbelangrijk, in de fi nancie-
ring. Want Corina heeft niet de lotto gewon-
nen. “Je kan zoveel meer dan je denkt”.

Op het voorplein van de de hofjes Schudde-
geest en Mallemolen werd 1 februari het 
beeld ‘de lantaarnopsteker’ onthuld. Het is 
gemaakt door de Haagse kunstenaar Loek 
Bos. Het kunstwerk werd door de Vereni-
ging van 1854, eigenaar van Schuddegeest, 
aangeboden vanwege haar 150 jarig bestaan 
aan Den Haag. 

Men wilde graag het beroep verbeeld zien van 
een van de mensen die bij de oprichting van de 
Schuddegeest als eerste bewoners waren 
ingeschreven. Naast koetsiers, schoorsteenve-
gers en zadelmakers waren er enkele lantaarn-
opstekers bij. Het plaatsen van het kunstwerk 
vormde tevens de afronding van het opnieuw
inrichten van het hele voorplein dat na de 
herbestrating een woonerf is geworden. Er zijn 
ook bomen geplant.
Na een welkomstwoord van de heer Huib van 
Eesteren (directeur van de vereniging van 1854) 
werden de aanwezigen meegevoerd naar 
vroeger tijd door een verhaal over lantaarnop-
steker ‘Hans Paalvast’ die in de 19e eeuw vanuit
Schuddegeest op pad ging door snijdende 
winterkou om onze buurt van licht te voorzien.
Dit verhaal, geschreven door Wieneke de Bruin 
werd in passende kledij helder voorgedragen 
door Caja van der Poel. Wethouder van Alphen 
‘onthulde’ het kunstwerk, door met een druk 
op een knop de lantaarn te voorzien van 
modern elektrisch licht. De kleumende 
bezoekers verwarmden zich bij de vuurkorven 
met glühwein en hete chocola onder het 
schijnsel van het nieuwe kunstwerk.

quirina van hof

Geef je op voor de werkgroep Openbare Ruimte

Ga voor meer informatie naar www.archipelbuurt.nl. 
Klik door naar bewonersorganisatie/werkgroepen. 

Neem contact op met Josien Deknatel
tel. 324 41 44 of mail naar josien@archipelbuurt.nl Wie?!Wie?!

Zuivelland
Zuivelland

Gransjean
Gransjean

10 jaar ondernemer of 
pas begonnen in de Bankastraat: 

oude kaas of jonge kaas, 
u kunt kiezen. 



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

 

 

conflict ?  

 
 

 

 

 

Mr Jos W van Vught 
mediator 

 
 

Delistraat  55 
2585 VX   Den Haag 

  070 – 306 10 83 
jos@convenant.nu 

www.convenant.nu 
 

Lessen grondgymnastiek in kleine groepen

Massage behandelingen 
lage rug- schouder- en nekklachten

Taekwon-do, de Koreaanse zelfverdedigingssport
Lessen voor jeugd, junioren en senioren
Speciale jeugdlessen vanaf 7 jaar

www.rudolfpeters.nl         info@rudolfpeters.nl

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

Statenplein 1
(hoek Eisenhowerlaan)
2582 ew ‘s Gravenhage

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

n o t a r i s s e n

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
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Redactie draagt rubriek      ten grave
Drie jaar lang stonden hier ontroerende, 
lyrische, grappige stukjes van buurtgeno-
ten over ieders favoriete plek.Het leuke 
was dat steeds andere, verrassende 
schrijvers aan het woord kwamen; want 
nadat ik de eerste schrijver uitkoos werd 
de pen steeds van schrijver naar schrijver 
doorgegeven. Dat ging drie jaar goed. 
Veertien leuke stukjes lang *). Totdat de 
pen ergens -ook na herhaald aansporen- 
bleef steken. Het zij zo.
Nog wel een waardige afronding. Hieron-
der de favoriete plekken van uw redactie.

Else Ponsen
Op de begraafplaats Petrusbanden aan de 
Kerkhofl aan mag ik graag wandelen in het 
voorjaar met het grote contrast van de stille 
zerken en de zingende vogels of in de winter 
met sneeuw, die als een liefdevolle mantel 
alles bedekt en zelfs een voetstap onhoorbaar 
maakt. Een prachtige rustplaats, ook voor 
later.. 

Ellen Struick
“Als het even kan kies ik mijn fi etsroute zo dat 
ik na het Nassauplein oversteek naar de 
Nassaulaan. De Haagse Beek rechts met op de 
hoek dat hoge bamboebos in mooie achtertui-
nen, links de voormalige Manege van Willem 
III en dan rechtsaf onder die schitterende 
kastanjebomen met op de achtergrond het 
pand waar ooit onze wijkbibliotheek was en 
Multatuli logeerde.. ”

Auke van der Kooi
“Als IK het Nassauplein oversteek sla ik liever 
- het smalle stuk van - de Javastraat in: wát een 
keur van restaurants, winkels, zelfs een 
museum (Couperus)! En dan als climax, 
voorbij de Frederikstraat, het hoekje om, de 
Mallemolen in: het Montmartre van onze stad, 
met onder andere de Malle Meid, de Moulin 
Fou, Djawa, het Elfde Gebod en last but not 
least de Kleine Witte. Hier kwamen oudtijds 
de gewone soldaten en onderoffi cieren, als 
tegenhanger van De (grote) Witte op het Plein, 
die aan hun meerderen was voorbehouden. 
Hier kun je nog van getuigen uit die tijd de 
verhalen te horen krijgen!” 
 
Cathrien Ruoff
Soms gun ik me, overtuigd bewoner van de 
stad, de tijd om niet fi etsend maar lopend 
vanuit het achterste gedeelte van de Malak-
kastraat bakker Bornheim te bezoeken voor 
een schippersbruin en een BZN. Dan prijs ik 
me heel erg gelukkig als ik achter het eerste 
gedeelte van de Malakkastraat het paadje langs 
de Haagse beek loop. Dat kleine paadje zorgt 
ervoor dat ik mijn dag goed begin. Waarom 
loop ik eigenlijk niet altijd naar de bakker? 

Michiel Ottolander
Hoort het driehoekige lapje gras, waar 
Kerkhofl aan en Bankastraat elkaar kruisen, 

nog bij de wijk? Zo ja, dan is dat m’n favoriet. 
Als je vanaf Madurodam zo de buurt binnen 
komt, heb je een prachtig overzicht over je 
eigen dorp. Altijd vind ik het weer een feest 
om zo ‘thuis’ te komen. Ook Paul Verhoeven 
wist dat: hij liet daar op een mooie zonnige 
dag met kunstregen een lijkauto rijden. De 
Archipel, met regen en zonneschijn, in fi lm en 
werkelijkheid een prachtwijk!

Jean Cloos

Herman Blokpoel
Rijdend over de A44 op weg naar huis neem ik 
nooit de Van Alkemadelaan, altijd de Land-
scheidingsweg. Via de hoge Banka glijd ik 
mijn biotoop binnen. In de laagte ligt het 
mooiste plein van Den Haag. Dát panorama. Je 
raakt er niet op uitgekeken. 

Eva Drijver
Kent u de steeg die loopt van de Riouwstraat 
via de Celebesstraat en Malakkastraat over het 
bruggetje van de Haagse Beek naar de Burg.
Patijnlaan? Ik woon in de Celebesstraat en 
mijn achterdeur is te bereiken via die steeg. 
“Ons” stukje steeg heeft zelfs een eigen naam: 
Goudkampsteeg. Er gebeurt van alles in: er 
staan veel fi etsen, er bloeien rozen en andere 
bloemen, er wordt zelfs in gebarbecued! Als ik 
die steeg indraai met m’n fi ets dan betekent 
dat ik bijna op MIJN favoriete plek ben: dan 
ben ik THUIS! Daarom ben ik érg op die steeg 
gesteld! 

*)  met dank aan Rudi en (postuum) Arne Masten- 
 broek, Eva Wolf, Marthe van der Grient,  
 postuum: Pem Sluyter, Jane Ballantyne, April  
 Visser, Wim Akkermans, Rob Dou, Niels M,  
 postuum: Hermance Schaepman, Annelies van  
 Bekkum, Erika Mösenbacher, Aaike van der  
 Staay, Marjan Bloem.

Masterplan
Maar, Panorama 
Mesdag is kwets-
baar. Alleen al aan de 
restauratie van het 
doek is vele jaren 
gewerkt. Onder de 
kap van de rotonde 
is een constructie 
waaraan het voor 
miljoenen gerestau-
reerde doek hangt. 
Aan dat ‘ophangsys-

teem’ worden veel en hoge eisen gesteld. In 
2003/2004 is het dak gerenoveerd, daarbij 
worden extra verbeteringen nodig geacht. 
Deze werden toegevoegd aan het al bestaande 
Masterplan, dat moet voorzien in aanpassin-
gen van het gebouw m.b.t. veiligheid en 
arbeidsomstandigheden. Voorbeeld: de entree 
is veel te smal om groepen bezoekers vlot en 
veilig door te laten. 

De gemeente doet in 2005 toezegging voor een 
bijdrage van 2 miljoen aan het Masterplan. 
Raming van de totale investering: 7 miljoen. 
De ontbrekende miljoenen zal Panorama 
Mesdag uit sponsorgeld en fondsen dienen te 
betrekken. 

Beweging in Zeestraat
Op de hoek Zeestraat/Mauritskade staat al 
jaren het vroegere PTT-gebouw leeg. Een plan 
om na sloop van dat gebouw hoge woontorens 
te laten verrijzen, wordt de grond in geboord.

Er komt een beter plan: het skelet van het 
PTT-gebouw blijft staan en wordt herbouwd 
tot een Hilton-hotel. Maar dan komt een klein 
probleem om de hoek kijken: een hotel moet 
over een vastgesteld volume aan parkeerruim-
te beschikken en dat gaat niet in de PTT-kel-
der. En, nu wordt het ingewikkeld: het 
voormalige zwembad ‘De Mauritskade’ moet 
worden gesloopt, om onder een nieuw 
fi tnesscentrum een diepe parkeerkelder van 
twee verdiepingen te kunnen bouwen. Daarin 
komen o.a. de voor het Hilton bedoelde 
parkeerplaatsen. Zo’n beetje overal over 
ontstaan schimmige fricties: wel/geen 
bouwvergunning, oude/ nieuwe bouwer, oude/
nieuwe eigenaar fi tnesscentrum, oude/nieuwe 
wethouder enz. De Gemeente garandeert de 
allerstrengste eisen te zullen stellen aan de 
bouwmethoden en het hele proces nauwlet-
tend in de gaten zal houden. Onduidelijk is tot 
welke grens er in de gaten gehouden moet 
worden, wat toelaatbare afwijkingen zijn en 
wat niet. En dit is een veel groter probleem.
Panorama Mesdag houdt zelf minuscule 
bewegingen via verfi jnde meetapparatuur bij. 
Al bij de voorbereiding van het graafwerk 
wordt ‘zetting’ vastgesteld in de rotonde van 
Panorama Mesdag.

Kort geding
Wanneer gesprekken met de gemeente geen 
resultaat meer hebben, spant Panorama een 
kort geding aan en eist stopzetting van de 
bouwwerkzaamheden e.e.a. in afwachting van 
aanvullend technisch onderzoek. De rechter 

stelt bouwer/projectontwikkelaar in het gelijk 
aangezien zij immers een bouwvergunning 
kregen van de gemeente. Bouwer speelt de 
Zwarte Piet en-passant richting Panorama 
Mesdag: achterstallig onderhoud zal de 
boosdoener wel zijn.
Bij een tweede gang naar de rechter van 
Panorama Mesdag tegen de gemeente oordeelt 
de bestuursrechter dat onzorgvuldigheid van 
de kant van de gemeente niet kan worden 
aangetoond ook ‘door het ontbreken van 
voorschriften dienaangaande’. Het verzoek om 
voorlopige voorziening wordt afgewezen. 
Er wordt nu gewacht op de uitslag van een 
onafhankelijk onderzoek van de TU Delft. Doel 
is vast te stellen of de randvoorwaarden die de 
gemeente in de bouwvergunning heeft 
gesteld, voldoende zijn om schade aan het 
monument Panorama Mesdag te voorkomen. 
‘Indien nodig zullen aanvullende maatregelen 
worden genomen” zo stelt de Gemeente.

Aanname Gemeente uit lucht geplukt? 
Naar nu blijkt heeft prof. Vambersky, leider 
van het onderzoek, relevante vragen en 

gegevens t.a.v. risico niet ontvangen van de 
gemeente. “Die risico-analyse is” zo stelt 
Panorama Mesdag “onthutsend. Constructie-
analyse en -beschrijving van het Panorama is 
niet alleen verkeerd, er blijkt geen enkele 
berekening gemaakt te zijn”. Toch is door de 
gemeente een bouwvergunning afgegeven. 
Panorama Mesdag ziet zich genoodzaakt 
opnieuw een procedure aan te spannen en de 
gemeente Den Haag aansprakelijk te stellen 
“voor alle schade die uit onrechtmatig 
handelen van de gemeente voortvloeit”.
De gemeente, om commentaar gevraagd, stelt 
dat “tot op heden geen sprake is van schade 
aan het gebouw noch aan het doek door 
bouwwerkzaamheden” en “bij overschrijding 
van de normen zal de gemeente de bouw laten 
stilleggen”. Alles blijft dus draaien om 
vaststelling en handhaving van die ‘normen’.

es
Bron: bezoek Panorama Mesdag, gesprek directeur 
Marijnke de Jong; Gemeenteberichten, commentaar 
bestuursvoorlichter wethouder Smit dd 28/1/08

N.B. inmiddels is er een bouwstop!

Zwarte Pietenspel 
met Panorama Mesdag
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werkelijkheid een prachtwijk!

Jean Cloos

Herman Blokpoel
Rijdend over de A44 op weg naar huis neem ik

Wat in ieder geval opgewekt vastgesteld mag worden: Panorama Mesdag is één van de 
grootste publiekstrekkers in Den Haag. Jaarlijks komen er zo’n 140.000 bezoekers uit 
binnen- en buitenland naar de Zeestraat. Het is bovendien het oudste Panorama ter 
wereld (1881) en het grootste schilderij van Nederland: 20x 14 meter, geschilderd door 
een van de grote namen van de Haagse School: Willem Mesdag. En dat monument dan 
ook nog eens in de befaamde Haagse wijk: Archipel/Willemspark! 

N I E U W  I N  D E N  H A A G

De Scandinavische Bailine methode verstevigt je huid, en corrigeert je figuur op
precies die plaatsen waar jij dat nodig vindt. Bovendien kost het weinig tijd en vri-
jwel geen inspanning.

Bailine is exclusief voor vrouwen en gevestigd aan de Frederikstraat 943,
Hoek Mallemolen 2 in Den Haag.
Bel voor meer informatie of een afspraak: 070-3617718
Maak GRATIS kennis met Bailine.

Een mooier figuur met minder moeite

De revolutionaire figuurstudio uit Scandinavië

Bel voor een vrijblijvende

afspraak en een gratis

behandeling.

www.bailine.nl
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d e  s t r a a t  a a n  h e t  

 o na de feestdagen dacht de redactie er goed aan te doen om te   
 kiezen voor het BBB-pakket bij de fi tness: buik, billen en borst weer  
 in goede vorm is daarvan het doel.  Hierdoor geïnspireerd besloten  
 we dat het trio Borneo, Billiton en Boni aan de beurt was om van 
zich te laten horen. Na Groenland en Nieuw-Guinea is Borneo het grootste 
eiland ter wereld. Maleisië, Indonesië en Brunei (waar het naar genoemd is) 
hebben er grondgebied. Billiton (Belitung in het Maleis) is juist weer een 
heel klein eiland. Samen met Banka ligt het voor de kust van Sumatra. 
Vooral bekend door de tinwinning. Boni tenslotte was een Buginees 
koninkrijk op Zuid Celebes, nogal eigenzinnig blijkbaar gezien de expedi-
ties van de Nederlanders tegen de opstandige vorstin, o.a. in 1859.
Dwars zijn ook de straten die, zo’n twintig jaar later, naar Borneo en Boni 
zijn genoemd, zoals veel straten die met een B beginnen in de Archipel 
dwars staan. Billiton is daarop weer een uitzondering en voegt zich netjes 
tussen Riouw en Madoera in het langgerekte stratenplan.   mo

Z

Het hoekpand Bonistraat/Celebesstraat 
is zolang tegenwoordige wijkbewoners 
zich kunnen herinneren altijd een 
‘fi etsen-plek’ geweest. De slager die daar 

ooit gestart is (en 
waarvan je de vleesha-
ken nog in het 
plafond kunt zien 
zitten) kennen we niet 
meer, en de comesti-
bleswinkel (waarvan 
Stuart me een foto liet 
zien) erna ook niet. De 
kans is groot dat 
daarna (de ons allen 
bekende) fi etsenman 
Paul daar is begon-
nen, hij heeft er 44 
jaar zijn bedrijf gehad.

Stuart Bell (Engelse vader/Nederlandse 
moeder) is een echte Archipel/Willemspar-
ker, niet geboren wel getogen, want hij 
woont in de Malle Molen. Hij huurde het 
pand na Paul om er ook een fi etsenzaak te 
beginnen en dat heeft hij geweten ook! 
Drie maanden lang heeft de – erg nodige – 
verbouwing geduurd! Met man en macht 
hebben ze alle puinhopen (letterlijk én 
fi guurlijk) geruimd, de plafonds terugge-
bracht in de originele staat onder de 
bezielende leiding van M. van Oosterom, 
veel vernieuwd, alles gestuct en geschilderd, 
kortom er de frisse zaak van gemaakt die 
het nu is. Ik mocht het hele pand zien: de 
pekelkelder, de kelderkamer achter (die 
blank staat als het erg regent!), trapje af 
en trapje op. Alles staat vol met fi etsen en 
onderdelen ervoor.

Een vliegende start
Op 1 januari 2006 is Stuart begonnen. Hij 
heeft altijd graag met zijn handen gewerkt, 

Ik stap binnen bij kunstenares Noor Prins, wonend in de Billitonstraat. Het blijkt al 
meteen een prettig weerzien met één van de aansprekende werken die ik vorig jaar 
zag in Galerie Frederik tijdens het wijkfestijn “mijn buurman is een kunstenaar”. Dit 
is één van de vijf grote werken die ze beneden in haar kamer heeft hangen. De 
technieken verschillen. “Groot?, nee hoor”, zegt ze, en laat me een foto zien van een 
werk van 8 x 3 meter dat ze in de jaren ‘70 maakte voor het Raadhuis in Rijswijk. Het 
bestond uit 24 delen. Haar man, Leo, bedacht de constructie waarmee het opgehan-
gen kon worden. Als ik haar vraag of de onthulling ervan geen groots moment was 
voor haar, zegt ze “Nee hoor”. Bij doorvragen duikt ze in de herinnering van dat 
moment. Stralend en met trots verhaalt ze over de spanning die ze had of het werk 
mooi zou uitkomen in het spel met het daglicht ter plekke. Het pakte goed uit. Ik 
word meegevoerd in haar verdere leven als kunstenares. 

”Een rotvak”
Als ze een uur later zegt “ik vind het een rotvak”, komt dat 
op mij niet overtuigend over. Wel realiseer ik me hoe 
kwetsbaar het kunstenaarsbestaan is: mensen hebben 
iets met je werk of niet. Directer dan dat is er niet zo veel. 
Als ze haar inspiratiebronnen blootgeeft wil ikzelf het 
liefst meteen een kwast in mijn handen gedrukt krijgen: 
natuur, het boeiende van de verstilling, de overgang van 
dag en nacht, een mooi gedicht uit haar jeugd. Ze heeft de 

gave meeslepend te kunnen vertellen. In 2004 ziet ze kans om in de tijdelijk leeg 
gekomen garage tegenover haar huis twee weken lang een galerie in te richten met haar 
werk. En zo geeft ze gevolg aan de opmerking van Leo: “Zeg, moet jij je werk niet eens 
laten zien?” Na fl ink schrobben en nog wat stucwerk door een buurman worden werken 
opgehangen en straatbewoners uitgenodigd. En al was ik daar helaas niet bij toen (ik 
woon in de verkeerde straat), voel ik me nu voldaan en tevreden, afgevuld met spraak-
makende kunst.                             cr

De Vliegende Fiets

25 jaar Billitonstraat

Kunst in de garage Kinderen
moet je veroveren!
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Ellen Grootes is een echte Archipeller, ze 
heeft in de Borneostraat en de Celebes-
straat gewoond, maar “de Billitonstraat 
is de leukste van alle straten waar ik ooit 
gewoond heb! Het is zo jammer”, zegt 
ze, “dat al die kleine winkels het niet 
meer redden. Ik heb zelf in zo’n winkel 
gewoond en dat was heerlijk, want de 
etalage was mijn atelier, met geweldig 
licht!” 

Dat heeft ze nodig want ze is al 20 jaar 
portretfotografe. Het liefste neemt ze 
kinderen als onderwerp. Dat is niet het 
gemakkelijkste onderwerp, want ze zijn heel 
bewegelijk, zitten niet stil, willen soms 
helemaal niet op de foto. “Kinderen moet je 
veroveren, en dat lukt beter als ik het in twee 
sessies doe. Maar áls het goed lukt dan is het 
resultaat ook geweldig!” 

Het leven buiten
Het allerliefst maakt ze buiten foto’s; ze 
maakt bv. een hele serie van kinderen op 
straat. Ze probeert ze zo ontspannen 
mogelijk en precies-zo-als-ze-zijn voor de 
camera te krijgen. Daarnaast verzorgt ze de 

foto’s van 
tuinen en 
interieurs 
voor het blad 
Buitenleven. 
Het fotograferen van tuinen en planten 
boeit haar ook enorm; ze is altijd op zoek 
naar leuke huizen en tuinen. 
Hoe leuk ook, het is een vak waar de inkom- 
sten niet altijd even constant zijn. Daarom 
kunt u haar 2 dagen in de week vinden in 
Lebkov, een café aan de Turfmarkt. Deze 
combinatie van werk maakt dat ze een volle 
maar uiterst boeiende week heeft.

Fotograferen op het Wijkfeest
Misschien kent u Ellen al wel; op het vorige 
Wijkfeest maakte ze foto’s van kinderen 
voor haar eigen huis. Dat plan heeft ze nu 
weer: kinderen en hele gezinnen wil ze graag 
voor de camera zetten. Dus: als u het leuk 
vindt om van uw hele gezin een echt goeie 
foto te bezitten, ga dan op 28 juni a.s. naar 
de Billiton/Kinderstraat en neem de tijd om 
voor Ellens lens te staan; u zult er geen spijt 
van hebben.          ed

Een kwart eeuw wonen in een straat: is 
dat bijzonder? Marleen Haye beweert dat 
bijna álle bewoners aan haar kant van de 
straat, tussen Exotenhof en het Meisch-
ke, al zo lang de Billitonstraat trouw zijn. 
Lang geleden was praktisch deze hele rij 
huizen in handen van het intussen 
overleden echtpaar Dietz. “Meneer Dietz, 
heel stijf, heel keurig, groette je als je 
hem tegen kwam door z’n hoed af 
te nemen”, vertelt Marleen. 

Wat de straat bijzonder maakt is, naast 
natuurlijk de bewoners, de breedte ervan. 
Dat de huizen ook nog eens niet zo hoog zijn 
maakt dat het zonlicht vrij baan heeft om het 

leven in de straat te belichten. Wat dat leven 
inhoudt? Kinderen voetballen er tegen een 
garagedeur. 

Bedrijvigheid
Op de vier hoekpanden zijn winkels/ateliers 
gevestigd waar alle mogelijk mensen in- en 
uitlopen. En Erik Bauer, de man van de 
garage, zorgt met alle bijzondere auto’s die 
hij aantrekt ook voor de nodige bedrijvig-
heid. Maar er is ook ‘onzichtbare’ bedrijvig-
heid, zoals één hoog bij architect Marleen 
Haye thuis. ‘Onzichtbaar’ is in dit verband 
eigenlijk niet op z’n plaats. Zij was het 
namelijk die in opdracht van Koos en Dirk 
van de Exotenhof een plan maakte en de 

verbouwing begeleidde. 
Hoe dat zo kwam? Tussen het 
bestellen door van exotische 
groenten en fruit praatte ze al 
jarenlang zo nu en dan met 
Koos over een betere inrichting 
van de zaak. En toen het 
eindelijk zover was dat de 
broers aan de verbouwing toe 
waren, vroegen ze de buur-
vrouw om hen te helpen. Marleen vertelt dat 
het vasthouden van de sfeer de allerbelang-
rijkste eis was bij het beoordelen van de 
nieuwe plannen. Dat is goed gelukt doordat 
fruit en groenten de boventoon blijven 
voeren in een nieuwe opstelling. Let als je 

binnengaat eens op de uitvoering van de 
‘toonbank’ en de geraffi neerde keuze van 
kleurstellingen in de zaak. Als ze samen de 
plek uitkiezen voor de foto, besluiten ze al 
snel: “voor het rekje van Dirk”.
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o p  h u i s b e z o e k  j u l e s  r o i j a a r d s                                        

Hoe selectief werkt het geheugen? Als liefhebber van 
toneel zie je in de loop der jaren vele tientallen 
voorstellingen maar er zijn er maar enkele die je echt 
bijblijven. Zoals ‘Play it Again, Sam’ van Woody Allen, 
in het Nederlands ‘Vrouwen geen probleem’, met in de 
hoofdrol de man die, zoals dat tegenwoordig heet, 
de lach aan zijn kont heeft hangen: Jules Roijaards. 
Relativerend: “Iedereen zag in mij altijd de ideale 
blijspelacteur, niks op tegen, maar ik had best ’s wat 
vaker een serieuze rol willen spelen.”

oijaards (73) en zijn vrouw, de voormalige actrice 
Nelleke Knegtmans, wonen sinds de jaren zestig in 
de Borneostraat. “Na de toneelschool kreeg ik een 

engagement aangeboden bij de Haagse Comedie. Zo kwam 
ik in deze stad terecht, voor een geboren Amsterdammer 
nogal een stap.” Het gezelschap waar sterren schitterden 
als Cees Laseur, Paul Steenbergen, Joris Diels, Ida Wasser-
man, Myra Ward, Eric van Ingen en Bob de Lange stond 
bekend om zijn elegante, lichtvoetige speelstijl. Het was 
Jules Roijaards op het lijf geschreven. “Ik heb daar 
ontzettend veel geleerd. Eén anekdote: ik had de gewoonte 
om tijdens de voorstelling in de coulissen mijn tekst door 
te nemen.  Toen Ida Wasserman dat een keer zag wees ze 
naar de bühne en fl uisterde: je moet dáár spelen, niet hier.”

Tijdens het gesprek aan zijn eettafel grijpt hij je regelmatig 
bij de arm of staat op om een claus uit een van zijn vele 
rollen te debiteren. Hij is een beweeglijke, kwikzilverach-
tige man. Zijn rollen kon hij maar op één manier instude-
ren: al lopend. Menigeen herinnert zich nog hoe hij door 
de buurt schuifelde, druk gesticulerend, pratend in 
zichzelf of tegen een boom. “Ik ben nog ’s aangehouden 
door een politieagent. Wat meneer aan het doen was. Het 
heeft me heel wat moeit gekost de man ervan te overtuigen 
dat ik toneelspeler was en geen zonderling.”

Acteur Jules Roijaards 
binnenkort uitgespeeld in de Archipel

Acteur, regisseur, vertaler
Hij is de zoon van het acteursechtpaar 
Ben Roijaards en Georgette Hagedoorn, 
die later hertrouwde met de dichter 
Martinus Nijhoff. Zijn grootvader 
Willem Roijaards is een van de pioniers 
die het toneel van zijn kermiskarakter 
ontdeden en het op een respectabel 
niveau brachten.  Ook de vierde generatie 
Roijaards is inmiddels ‘aan het toneel’: 
zoon Marcel werkte bij de Appel en is nu als 
verbonden aan toneelgroep Alba. Jules 
Roijaards ziet terug op een mooie 
carrière. Bij de Haagse Comedie en diens 
opvolger Het Nationale toneel, maar ook bij 
het Nieuw Rotterdams Toneel waar hij met Eric Schneider 
en John van de Rest nog even in de artistieke leiding zat. 
Hij speelde veel. Stukken die hij zich met veel plezier 
herinnert: Goldoni’s Knecht van twee meesters, Uitkomst van 
Herman Heijermans en De Prijs van Arthur Miller. Hij 
regisseerde ook, o.a. Mijnheer gaat op jacht van Feydeau. En 
hij vertaalde, o.a. De Venetiaanse tweeling. Daarnaast was hij 
te zien op tv, o.a. in De fabriek en 52 afl everingen lang in de 
Joop van den Ende-produktie Sam-Sam. 

En nu? Nu is het leven een stuk rustiger geworden. Ook al 
vanwege de tik die zijn gezondheid nog niet zolang geleden 
opliep. Ja, hij is er wonderbaarlijk goed van hersteld, dank 
u, maar met z’n tweeën zo’n groot huis bewonen, wordt nu 
toch wel bezwaarlijk. “Dus gaan we verhuizen. Na meer dan 
veertig jaar verlaten we de Archipel, wat zonder meer de 
allerleukste en allergezelligste wijk van Den Haag is. Nee, 
we gaan niet terug naar Amsterdam, ik moet er niet aan 
denken. We hebben een appartement gekocht naast het 
Willem Roijaardsplein.” Jazeker, we hebben het goed 
verstaan. Jules Roijaards gaat wonen bij het plein dat 
vernoemd is naar zijn opa. Zoiets verzin je toch niet?  
                                                        hb&jc
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w o o r d
Voor 
kindereneerst in de motorzaak in Scheveningen, 

daarna een ‘uitstapje’ naar autogarage J&J 
Carservice in de Sumatrastraat, maar hij 
bleef toch bij het fi etsenbedrijf, en vanaf 
2006 op deze plaats.
Hij repareert fi etsen, verkoopt zowel nieuwe 
als tweedehands fi etsen, heeft de vertegen-
woordiging voor RIH-fi etsen (een mooie 
fi ets in een wat duurdere prijsklasse) en is 
net begonnen met de bakfi etsen, die in deze 
wijk zo populair zijn bij gezinnen met jonge 
kinderen. Zelf hebben ze er eerst één geleend 
van een Celebesstraatbewoner, uitgepro-
beerd en toen meteen ook één gekocht!
“Als je een gezin hebt met 2 kinderen dan is 
het fi jn als het goed loopt” zoals Stuart me 
zei.
Een betere reclame voor zijn vakmanschap 
kan ik niet bedenken!

ed

* Naam ontleend aan de titel van het boek 
 van Bob den Uyl

er*

Isabelle Hylkema-van Wezel woont 14 jaar in de Billitonstraat 
en is één van de vele moeders met kinderen in de straat, maar 
wel een bijzondere. 

Ze is er een die veel tijd steekt in de begeleiding van haar eigen drie 
kinderen en daarnaast nog velen op school: als leesmoeder, als 
organisator van feesten (draaiboeken voor Sinterklaas, Kerstmis, 
Sportdag, etc.), als klassenouder. Op haar initiatief is een aantal 
keren dit gezellige straatje afgesloten voor verkeer en konden de 
kinderen vrij spelen in het kader van de Nationale Straatspeeldag, 
zij is ook de motor achter de Kinderstraat van het Wijkfeest      
   (zaterdag 28 juni 

2008). De hele straat 
is die dag deel van het 
feestterrein, met 
andere ouders 
worden kinderspel-
letjes en –activiteiten 
klaargemaakt en kin-
deren uit de wijk 
kunnen er met een 
knipkaart aan 
meedoen. Dat staat 

er nu wel zo als één klein zinnetje, maar reken maar dat daar een 
heleboel denk- en regelwerk aan voorafgaat. De plannen beloven 
veel...

Bloemen
Van huis uit is zij bloemist, maar ze was genoodzaakt kantoorwerk 
te verrichten als gevolg van een ongeval. Bij de afdeling Personeels-
voorlichting van Shell kon zij voor een leuke kantoorbaan terecht. 
In haar vrije tijd maakte ze na haar herstel bruidsboeketten, en stak 
ze feesten en diners in de bloemen. Daarnaast deed ze in deeltijd 
een studie Nederlands. Van dat laatste heeft ze veel plezier bij de 
begeleiding van haar eigen kinderen en op school; dyslectische 
kinderen gaan enorm vooruit van gerichte hulp.

Verrassend
Ze woont met veel plezier in de Billitonstraat. Soms gebeuren er 
vreemde dingen, zoals een lekkend aanhangwagentje wat  buiten-
sporig veel brandweer op de been bracht: twintig wagens en 
mannen in maanpakken; een wietplantage bij de buren waar 
niemand ooit iets van heeft gemerkt. Soms leuke dingen, zoals de 
gemeenschappelijke actie van (andere) buren, met als resultaat een 
rij prachtige bomen met witte zoet ruikende bloemetjes in het 
voorjaar, en gele sierappeltjes in de herfst.                                               ed
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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 1949

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

Persoonlijk vermogensbeheer op loopafstand

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

Javastraat 24, 2585 AN ’s-Gravenhage

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

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

www.archipelbuurt.nl
Voor alle actuele wijkinformatie

bewonersorganisatie, wijkadressen
wijkactiviteiten, wijkinformatie… en nog veel meerr
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Alweer zo’n heerlijk plekje voor kinderen om na een 
schooldag naar toe te gaan. Terra-Cotta, werkplaats 
voor keramiek, op de hoek van de Bankastraat en de 
Billitonstraat. Mik (8 jaar), “zonder c”, stapt op deze 
maandagmiddag als eerste binnen. 

“Helemaal leuk” vindt hij “De Kleiclub” van Thessy Ries. Het 
blijkt ‘m onder andere te zitten in de lekkere klei die Thessy 
heeft. Vol trots toont hij mij een fraai geglazuurde kop en 
vraagt me wat ik denk dat het is. Ik zie een boos en aan de 
andere kant een lachend gezicht en antwoord: “een humeur-
kop”. En dan is het even stil. Totdat Floris (ook 8 jaar) het 
atelier inloopt en onmiddellijk checkt hoe zijn masker de 
afgelopen week overleefd heeft. Het kan zijn goedkeuring 
wegdragen. Als ook Rosalinde en Anne Puck, iedereen lijkt 
wel 8 jaar oud vanmiddag, zijn gearriveerd begint het grote 
decoreerwerk. Door leken ook wel verven of schilderen ge-
noemd. Het glazuren en bakken doet Thessy zelf. Een week 
later mogen alle kunststukken mee naar huis. En de draai-
schijf ? Daar kunnen deze keramisten ook al mee overweg.

Thessy Ries deed de PABO en bekwaamde zich daarnaast in 
creatieve technieken. Eerder werkte ze met psychiatrische 
patiënten. Sinds 1996 is ze actief in Terra-Cotta.

Geen 8 jaar oud en toch interesse?
Voor meer informatie, ook voor beginners, gevorderden 
(AL), voor cursussen en verjaarspartijtjes:
Thessy Ries, thessy.ries@hotmail.com, telefoon 354 67 70 

cr

waar   

druk 
mee zijn…

De Kleiclub4

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?

Martine de Lange woont in een 
straat met aardige mensen. Als 
ik aanbel heeft net het saxo-
foon-kwartet zijn wekelijkse 
repetitie gehad. Dat hoor je 
buiten. Dat horen ook de buren. 

Maar die reageren bijzonder vriendelijk: ”het ging goed 
hè, deze week!” of  “dat stuk wat jullie vandaag deden vin-
den we niet heel erg mooi”. En dan speelt ze nog wel eens 
met een salonorkestje of een trio; en er moet uiteraard 
ook geregeld gestudeerd worden. Gelukkig wordt er bij de 
buren ook muziek gemaakt. Maar het blijft bijzonder.

Hoe het begon
Martine is 6 jaar als ze op de lagere school met blokfl uit begint. 
Ze krijgt les van haar eigen juf op de Vrijzinnig Christelijke 
School. Dat gaat zo goed dat ze met haar zusje mag spelen 
tijdens de ochtendwijding. “Heerlijk” herinnert ze zich. Thuis 
wordt ook muziek gemaakt: vader speelde piano en haar zusje 
altblokfl uit. De cello van overgrootvader stond er ook nog 
en Martine probeert daar steeds vaker op te spelen. Op haar 
12e begint ze met cello-les, op de cello van overgrootvader. 
”Iedereen kon zien dat ik cello speelde.  Stoer was dat, met zo’n 
grote kist rondsjouwen” (die toevoeging ‘stoer’ zal nog vaker 

een rol spelen bij de keuze van haar instrumenten). Op het 2e 
VCL speelt Martine in het schoolorkest. Ook in haar studenten-
tijd speelt ze in allerlei combinaties kamermuziek. Om meer 
mogelijkheden te hebben om samen te spelen, pakt ze ook 
de blokfl uit weer op. In Den Haag wordt ze lid van het Haags 
Arbeidersorkest
 

Een echte blazer
“Later toen mijn kinderen klarinet en saxofoon gingen spelen, 
kwam ik er achter dat ik heel veel zin had om blazer te worden 
en waagde de stap naar de klarinet. Dat was het helemaal!”
En waarom dat was? “Die blazers leggen een matje in het 
orkestgeluid; ik ben helemaal geen mens voor de strijkers. Ik 
hou van dat fysieke!” Haar leraar speelt ook basklarinet en er is 
niet veel voor nodig om haar op die basklarinet in zijn harmo-
nieorkest, St. Caecilia te krijgen. Maar op een goed moment 
zijn daar drie basklarinetten en is er niet één baritonsaxofoon. 
Duidelijk: dat gaat Martine doen. “Dit was het alweer helemaal. 
’t Is stoer en dan met zo’n enorme kist rondsjouwen”. Dat zag 
niet iedereen. ”Toen ik net trots met die kist liep te sjouwen, 
vroeg iemand of dat mijn golfset was!”
Behalve in het saxofoon-kwartet speelt Martine bij straatorkest 
“Eigen Hulp”. Op het wijkfeest op 28 juni kunt u haar daarin 
zien spelen.
“En als je nou heel oud bent en het te zwaar wordt?” vraag ik. 
“Dan ga ik weer blokfl uit spelen. En als dat niet meer gaat, dan 
ga ik alleen tekenen” (zie hiernaast).

es
Wilt u zichzelf of iemand anders voordragen voor deze 
rubriek, laat ons dat horen! 
tel. 350 3784 of ellen@archipelbuurt.nl

Van blokfl uit naar bariton-sax
M
st
ik
fo
re
bu

Maar die reageren bijzonder 

kijk op www.mallemolendenhaag.nl

Tijd voor eengezellig avondje uit
in de Mallemolen

Winter blues?Winter blues?

www.archipelbuurt.nl

De loopbaan van een avontuurlijke amateur



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)

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

Archipel
Fysiotherapie    &
Manuele therapie

Sumatrastraat 205
2585 CP  Den Haag

Fysiotherapie

Manuele therapie

McKenzie methode

Psychosomatische

 fysiotherapie

A.P.S therapie

Consulten

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

Zelfstandig wonen met zorgmogelijkheid 
     in Servicefl at Waalsdorp 

SERVICEFL AT WAALSDORP • COR RUYSL AAN 10 • 2597 TM DEN HAAG

In de groene wijk Benoordenhout gelegen tussen park Clingendael en winkelcentrum 
Rooyaardsplein ligt Servicefl at Waalsdorp, waar appartementen te koop of te huur zijn. 
Houdt u van een eigen huis en uw zelfstandigheid, maar wilt u toch gebruik kunnen maken 
van voorzieningen? Dan is Waalsdorp wellicht voor u een goede plek om te wonen.

In een plezierige sfeer biedt Waalsdorp onder andere:
☛ een zorgteam dat dag en nacht beschikbaar is
☛ thuiszorg en particuliere zorg
☛ een goede keuken met eigen chef-kok
☛ zeven dagen per week receptie
☛ technische dienst
☛ bibliotheek, winkel, kapsalon en huisbioscoop
☛ tuin met terras
☛ openbaar vervoer, ziekenhuis Bronovo en gezellige terrasjes zijn in de naaste omgeving

Heeft u belangstelling of wilt u vrijblijvend rondgeleid worden, neemt u dan contact op 
met mevrouw C.A. van Wessem, directeur. Telefoon: 070 - 324 50 47.

U kunt ook onze brochure opvragen of kijken op www.servicefl atwaalsdorp.nl

☛ Géén leeftijdsgrens
☛ Géén medische keuring

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

‘Steeds op zoek naar bijzondere lekkernijen.’

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

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

BAGUETTERIE
*Diverse salades
*Borrelhapjes

*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten

Bankastraat 97
2585 EJ  Den Haag

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

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

www.schoonheidssalonletournesol.nl

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

kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soorten binnen 

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

voor kenners van smaak !

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

Rond Sint Jacob

Op weg naar Pasen
Geloofscursus voorjaar 2008
Ook dit jaar wordt weer de gelegenheid gegeven om u 
tijdens de Veertigdagentijd op unieke wijze voor te 
bereiden op Pasen. Dit jaar zijn er vijf donderdag-
avonden gepland 21, 28 februari, 6 en 13 maart. Aan de 
hand van de laatste brief van de paus Spe Salvi (over 
de christelijke hoop), zullen verschillende boeiende 
sprekers ons leiden door een zestal thema’s, die ons 
kunnen helpen om ons leven met nieuw elan in het 
teken van de hoop te stellen.
Aanvang: 20.00 uur  (tot 21.30 uur).
Plaats: Maria-ten Hovezaal naast de pastorie Willem-
straat 60a. 
Voor informatie: Lore Olgers t. 070-324 41 18 of aan de 
pastorie (360 55 92).

Speciale vieringen
Komt u ook eens naar een van de vieringen in de 
Goede Week. Bijv. de speciale liturgie van Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag met de 
mooie gregoriaanse gezangen. Tenslotte de Hoogmis 
van Pasen waarbij de Mis in G van Schubert en het 
Hallelujah van Händel ten gehore worden gebracht.
Voor informatie over aanvangstijden belt u  360 55 92 
of kijkt op de website.

Vastenproject voor Moldavië
Naast onze fi nanciële steun aan de landelijke 
Vastenactie kiezen wij elk jaar in onze parochie een 
eigen project om in de Veertigdagentijd te steunen. 
Dit jaar is de keuze gevallen op het project Moldavië. 
In Moldavië, het armste land van Europa, is door een 
katholiek priester een keten van kindertehuizen en 
huizen voor de opvang van ouderen opgezet. Het 
project van de Jacobusparochie zal ten goede komen 
aan dakloze ouderen. Vorige winter is  een dagopvang 
opgezet voor ouderen in Chisinau, de hoofdstad van 
Moldavië. Een groot aantal ouderen kwam hierop af, 
ze waren dakloos en hadden honger. Omdat de nood 
nog steeds hoog is zal de opbrengst vanuit de 
Jacobuskerk worden besteed aan uitbreiding van deze 
dagopvang. Om o.a. drie maaltijden per dag te 
kunnen verstrekken in plaats van één en om voor de 
nodige medicijnen te kunnen zorgen. Medicijnen zijn 
er namelijk even duur als in Nederland. 
Zie ook www.helpinghandmoldavia.nl

Uitstapjes voor ouderen
Ook dit voorjaar organiseert de St.Jacobsstaf weer 
enkele uitstapjes voor ouderen Om alvast te noteren: 
Zondag 30 maart , bezoek aan Hoogmis en lunch in 
de St.Jacobuskerk
dinsdag 23 april naar de Keukenhof
dinsdag 20 mei naar Delft
Voor nadere informatie: Janny Witteman tel: 387 99 30 
of Lore Olgers tel: 324 41 18.

Theaterproject in de buurt! Mis het niet! 
Op 12, 13 en 14 maart (zie elders in dit blad) kunt u getuige 
zijn van een uniek theaterstuk dat wordt opgevoerd in de Vredeskapel. 
Er is lang en hard aan gewerkt, door wijkbewoners/gemeenteleden van 
de Vredeskapel samen met bewoners uit Huize Tichelaar o.l.v. inspire-
rende regisseuses. Voor nadere info: zie www.archipelbuurt.nl of www.
steknet.nl. Op 19, 20 en 21 maart kunt u het zien in Huize Tichelaar.

a g e n d a  v r e d e s k a p e l

Open maaltijd
Maandag 3 maart en maandag 7 april. Kosten: 3 euro, Malakkastraat 7. 
Opgave bij Hans ter Schegget, t. 06-40 93 77 71.

Amnesty-schrijfgroep
Schrijfavonden op: maandag 3 maart en 7 april, 20.15 uur. Malakkastr. 7 

Maaltijd met Huize Tichelaar vrijdag 18 april
Vanaf 18.00 uur bent u weer van harte welkom om mee te eten. Mensen 
uit Huize Tichelaar (huis voor maatschappelijke opvang) en gemeente-
leden/buurtbewoners ontmoeten elkaar. 
Opgave: Hans ter Schegget, t. 06-40 93 77 71.

Vastentijd en Pasen
Tijd van bezinning op onze leefstijl maar ook op onze verhouding tot 
de ander, dichtbij en ver weg. En tijd voor God en de bronnen waar we 
uit putten in ons leven. 
Dinsdag 18 maart: oecumenische vastenmaaltijd vanaf 18.00 uur.
Let wel: locatie Duinzichtkerk. Opgave: tel. 324 92 18 (Eric Ebbink)
U kunt  (dan) ook uw bijdrage kwijt voor het vastenproject voor een 
goed doel. Dit jaar is het thema: ‘Vergeten worden is ook een ramp’, 
campagne voor mensen in (vergeten) rampgebieden. iro: 311517 
Wijkdiaconie Duinzichtkerk en Vredeskapel.
Stille Week voor Pasen: van maandag 17 maart t/m Goede Vrijdag 
21 maart elke avond een korte dienst van een half uur. 
Aanvang: 19.30 uur.
Stille Zaterdag 7 april: om 21.30 uur dienst.

Palmpasen-optocht  en brood bakken
Alle kinderen welkom bij:
een Palmpasen-optocht op Palmzondag 16 maart. Hiervòòr, op 
vrijdag 14 maart vanaf 15.00 uur, is er Palmpasen-stokken versieren. 
Voor spullen en lekkers wordt gezorgd. Wel graag zèlf een Palmpasen-
stok meenemen! Plaats: wijkgebouw Vredeskapel, Malakkastraat 7. 
Info bij: Dorothea Wieringa, tel: 345 36 79.
Op de Palmzondag zelf worden de stokken tijdens de dienst afgemaakt. 
Na afl oop van de dienst, die om 10.30 uur begint, brengen de kinderen 
een bezoek aan de bewoners van het Schakelpunt.
brood bakken op dinsdag 18 maart: zelf deeg maken en kneden en 
dan: bakken… Tijd: 16.00 uur, in het wijkgebouw, Malakkastraat 7.

Pasen 23 maart
Een feestelijke Paasdienst om 10.30 uur.

Zie verder www.duinzichtkerkvredeskapel.nl
Elziena Oosterhuis werkt voor een paar uur als voorlopig vervangend 
diaconaal opbouwwerker, tel: 318 16 16 of eoosterhuis@steknet.nl.

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt samen met het Willibrordus-huis 
in de Oude Molstraat en met medewerking van de Broeders van St. Jan een spiritueel centrum in het 
hart van Den Haag. De kerk staat aan de rand van onze wijk en  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.

voor meer informatie:
Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Pastoor Dr A.J.M van der Helm  
t: 070 360 55 92    f: 070 360 88 43
e-mail:  h.jacobus@tiscali.nl
www.stjacobus.nl

Plechtige installatie 
van de nieuwe 
pastoor op 2 dec. j.l. 
door Mgr. A. van 
Luyn, bisschop van 
Rotterdam. Van links 
naar rechts op de foto: 
Pastoor van der Helm, 
Mgr van Luyn en pa-
ter Thomas, vicaris

 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

nachtbraak
Toen we ongebreideld door jaren
dansten en praatten
kwam onvermijdelijk het weifelend daglicht onze 
kleine uren binnen
Wij wilden niet naar huis zagen
de nacht vervluchten.

Tijdstip gevuld met
het afwezige bestaan van
hemellichamen, zweven in het niets
gaf een schok van herkenning.

Sterven en geboren worden
liggen in een wieg

Pem Sluijter
Uit “Het licht van Attika” Uitgever: Arbeiderspers

Tot onze grote schrik hoorden wij dat Pem Sluij-
ter geheel onverwacht overleden is. In het de-
cembernummer van de wijkkrant had ze als be-
trokken wijkbewoonster op ons verzoek nog een 
verslag gemaakt van het ontmoetingskamp met 
Palestijnse en Israëlische jongeren, dat medege-
organiseerd was door de Engelse Kerk, waar 
Pem lid van was. Wij hebben ook enkele keren 
een gedicht mogen plaatsen uit haar bundel 
“Roos is een bloem”, waar ze de Cees Buddingh-

debuutprijs voor ontving. Velen hebben Pem 
ook horen voordragen bij de geslaagde poëzie-
avond in de Frederikstraat eind 2006 t.g.v. het  
vijfendertig jarig jubileum van Bewonersorga-
nisatie A & W. Met toestemming van haar man 
Bram, die we veel sterkte wensen deze tijd plaat-
sen we een gedicht uit haar bundel  “Het licht 
van Attika”. We kozen een gedicht uit dat o.i. 
kenmerkend is voor  Pem en denken hierbij aan 
haar terug met dank.

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

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)

in memoriam

Pem Rutgers-Sluiter
15-5-1939   †   18-12-2007
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Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11    f. 070 358 71 90

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00– 16.00 uur, 
vrijdag 9.00– 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangs-
kaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, 
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur. 
Dan staat onze receptioniste voor u klaar. 

Beheerder Willem van der Toorn
Assistente Randjeni Dubar

Bestuur Stichting Het Klokhuis
voorzitter: vacant

Mevrouw J.A.M.L. Robertson-Olgers  secretaris
rsn100@hotmail.com 

De heer R. Klein  penningmeester 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles  lid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

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

Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Ouderenwerk Centrum Zuid
Consulente: Patricia Haverkort

Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/informatie: tel. 352 04 16
tussen 9.00-10.00 uur

Telefooncirkel A/W/Z 
Info coördinatoren:
Fam. Schuurman, t. 310 63 09
mw. v. Alkemade, t. 345 02 09

Bloedafname en Trombosedienst
Het Bronovoziekenhuis neemt vijf maal 
per week bloed af in ’t Klokhuis. 
Op dinsdag is de Trombosedienst aanwezig 
voor bloedafname.

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

Het Klokhuis is op deze dagen 
vanaf 8.00 uur open.

Op 24 februari en 9 maart a.s. worden er weer 
cultureel-culinaire zondagmiddagbijeenkomsten 
georganiseerd in resp. WDC De Heldenhoek en 
’t Klokhuis. De optredens worden afgesloten met 
een maaltijd. De verkoop van toegangsbewijzen 
start twee weken tevoren. De programma’s begin-
nen om 14.30 uur en duren tot circa 17.30 uur. 
De plaatsbewijzen kosten € 4,00 (Ooievaarspas: 
€ 2,75). De maaltijd is hierbij inbegrepen.

Plaatsbewijzen zijn verkrijgbaar bij WDC 
“De Heldenhoek”, Elandstraat 88, tel. 424 81 15 en 
WDC ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11. 

Internationaal dansprogramma 
24 februari in de Heldenhoek 
Optreden van de folkloristische dansgroep NIPAH. 
Maaltijd: macaronischotel.
Plaatsbewijzen zijn t/m donderdag 21 februari 
verkrijgbaar. 

Harpmuziek                                               
zondag 9 maart in ’t Klokhuis
Soliste: Ank Burgers. Zij bespeelt de harp en zal een 
verrassend programma ten gehore brengen.
Maaltijd: erwtensoep garni. Plaatsbewijzen zijn t/m 
donderdag 6 maart verkrijgbaar. 

Koempoelan
Woensdag 12 maart
Lenie Thomson, Paragnoste komt ons wederom 
bezoeken. Zij is een graag geziene gast bij velen van u. 
U kunt een foto of voorwerp meebrengen. Eventueel 
kunt u bij mevrouw Thomson ook een kaart trekken.
Woensdag 9 april
Wij zijn druk bezig met de invulling van deze bij-
eenkomst. Op moment van dit schrijven is nog geen 
defi nitief programma bekend.
Woensdag 14 mei
Ine Oostdam-Bongers trakteert ons op een door haar 
en haar man gemaakte videofi lm van hun laatste reis 
naar Vietnam. Wij bieden u vandaag een the com-
plet aan. De entree bedraagt € 2,50 per persoon. U 
ontvangt hierbij een consumptiebon voor een kopje 
koffi e of thee. Het programma begint om 14.00 uur 
en duurt tot 16.00 uur. Zaal is open om 13.30 uur. Er 
wordt zoals gebruikelijk heerlijke djadjan verkocht.
Locatie: Het Klokhuis, Celebesstraat 4, 2585 tj Den 
Haag 070-350 35 11.

Spreekuur Ouderenwerk
Elke maandag van 9.30 – 11.30 uur houdt de consu-
lente ouderenwerk/ouderenadviseur Patricia Haver-
kort spreekuur in het Klokhuis. Voor vragen betref-
fende het ouder worden, eenzaamheid, mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, activiteiten, hulpbehoefte of 
fi nanciën etcetera kunt u bij haar terecht.
Op andere dagen kunt u haar bereiken in de Helden-
hoek, 070-424 81 13 of 070-424 81 17 (secretariaat).

Patricia Haverkort
consulent ouderenwerk/adviseur

Het Klokhuis heeft een nieuwe bridgeleider 
voor de dinsdagmiddag Bridgegroep van het Klokhuis (m/v)
Vierentwintig jaar lang heeft mevrouw Tine Fletterman de bridgegroep in 
Het Klokhuis met veel verve geleid. Zij wil in de komende tijd “alleen nog 
maar bridgen”. De nieuwe bridgeleider Wijnand Punt zal de komende tijd 
ingewerkt worden door mw. Fletterman. En natuurlijk zijn ook nieuwe leden 
hartelijk welkom. Het Klokhuis (in de Archipelbuurt) is onlangs geheel sfeer-
vol gemoderniseerd, er zijn mooie bridgetafels en heerlijk zittende stoelen. 
De consumpties zijn er goed en voordelig, de  ontmoetingsruimte is gezellig 
en in de tuin kan worden gerookt. Kortom, ideaal om gezellig en serieus te 
bridgen. U kunt hierover contact opnemen met of zich opgeven bij de admi-
nistratie van het Klokhuis, Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag. Tel: 070-350 35 
11, ’s-morgens tussen 9 en 12 uur.

Aandacht voor Voeten
workshop voetrefl ex massage
Zaterdagmiddag 29 maart van 13.00 uur tot 16.00 uur. Voeten zo groot en 
voeten zo klein, voeten die altijd aandacht waard zijn. Locatie: Wijkcentrum 
het Klokhuis, Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag. Kosten: €25.-, inclusief 
werkmapje. Voor info bel: Joyce van Nelfen. 
Telefoon: 06-14 12 15 82. Website:www.taiji-qigong.nl.

Vervolg Computerlessen in Het Klokhuis
De in januari gestarte computercursussen waren al snel volgeboekt. Daarom 
starten we aan het eind van maart of begin april met een volgende ronde. Zij 
die zich reeds aangemeld hebben een brief gekregen, maar er zijn nog genoeg 
plaatsen open. De cursussen beslaan ongeveer 8 lessen en kosten €25 per 
cursist m/v (exclusief de eventuele aanschaf van een boekwerkje). 
Weekschema :
maandag 13.00-15.00 Computerles voor al-wat-verder gevorderden (Romelia)
dinsdag 19.00-21.00 Computerles voor beginners (Robert)
donderdag 09.30-12.00 Computerles voor beginners (Hans)
vrijdag 14.00-16.00 Computerles voor al-wat-verder gevorderden (Michiel)

De cursus voor gevorderden zal o.a Word, Excel en Power Point bevatten.
Aanmelden bij de administratie van Het Klokhuis, ’s-morgens tussen 09.00 
en 12.00 uur,  telefoon 070-350 35 11.

Voetrefl exzonemassage 
door Meriam Plugge
De kosten voor een behandeling zijn € 35,-. De duur is 
een tot anderhalf uur. Eénmalig kan ik u een behande-
ling aanbieden ter kennismaking voor € 25,-.
Probeert u het eens; u zult verrast staan van het welda-
dige gevoel wat het u geeft!
Wilt u meer informatie? Vraag dan naar Meriam Plugge 
of bel op elke werkdag tussen 17.00 en 19.00 uur naar 
t. 0174 21 38 11. E-mail: voetzones@gmail.com

Gastheer Humphry 
zorgt voor lekkere koffi e 
en goede stemming in 
’t Klokhuis.

winterweekenden
in de heldenhoek
en ’t klokhuis

Het theaterproject van de Vredeskapel 
samen met de bewoners van 
Huize Tichelaar draait op volle toeren. 

In september gingen de repetities al van start, ondersteund vanuit PJ Part-
ners en Stek, in samenwerking met geweldige vrijwilligers en begeleiding 
vanuit Huize Tichelaar. Bij de spelers geldt: of je toneelervaring hebt of niet, 
maakt niet uit. Ook leeftijd speelt geen rol. Zin in ontmoeting, en interesse 
in de ander zijn het belangrijkst. Onder leiding van een zeer inspirerende 
regisseuse wordt er verteld, geïmproviseerd en gespeeld. Dit alles vormt 
de basis voor het uiteindelijke toneelstuk dat op 12, 13 en 14 maart in de 
Vredeskapel en 19, 20 en 21 maart in Huize Tichelaar, Toussaintkade 43 wordt 
opgevoerd. De deelnemers zijn tot nu toe ronduit positief over de repeti-
tieavonden. Cor de Kanne uit Huize Tichelaar zegt er het volgende over: “je 
kunt bij het spelen buiten je eigen leven treden, iemand spelen die je niet 
bent, iemand anders zijn verlegt je grenzen.”

Script bijna klaar
De regisseuse Drosoula Tsangaratou 
schrijft op basis van de creatieve/ver-
bale inbreng van de deelnemers het 
stuk. In de afgelopen week berichtte 
zij ons dat het script inmiddels al 
bijna klaar is. Drosoula doet de regie 
samen met haar regie-assistente 
Karina Bes. Op hun aanpak wordt 

enthousiast gereageerd. Hans ter Schegget, uit de Vredeskapel verwoordt het 
zo: “Drosoula en Karina zijn twee spontane en bevlogen meiden, die er veel 
energie in steken om ons onszelf te laten zijn, ze laten ons ‘spelen’ met elkaar 
in de goede zin van het woord. Geen starre opdrachten, wel een goede sfeer en 
opbouwende oefeningen, die je uitnodigen iets van jezelf te laten zien.” Op de 
vraag wat het hen doet om op deze manier bezig te zijn, antwoorden Bruno en 
Hans (beiden uit de Vredeskapel): Bruno “Je leert nu mensen kennen waarmee 
je normaal niet in contact zou komen, behalve in negatieve zin, bijvoorbeeld 
bedelend voor het station.” Hans “Het doet je wat om zo met elkaar bezig te 
zijn, wij van onze kant met onze zorgen over dagelijkse zaken die er vaak niet 
wezenlijk toe doen, aan de andere kant mensen die soms werkelijk alles in 
het leven kwijt zijn geraakt. Je ontdekt weer eens dat we allemaal mensen zijn 
met  behoefte aan aandacht, gezelschap en genegenheid.” Het zal een heel bij-
zondere theatervoorstelling worden die resultaat én begin is van een prachtig 
proces, waarin mensen opbloeien en vriendschap aan elkaar beleven. 

Zie voor details de posters of www.archipelbuurt.nl
Info/reservering bij: frigault@pjpartners.nl 
of tel: 010-4361766

Geen wachtrij voor Bloedafname van Bronovo
In het Klokhuis kunt u elke ochtend van 08.15 tot 09.15, maar dinsdag 
van 10.00 tot 11.00 uur, terecht voor bloedafname en ander laborato-
riumonderzoek. U moet wel vroeg uit de veren, maar u hoeft niet ver 

te gaan en niet lang te wachten. Op dinsdag is ook de Trombosedienst 
aanwezig, dan kan het wel drukker zijn.

art ondersteund vanuit PJ Part

Op volle toerenOp volle toeren
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