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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 flag on the homepage.
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februari 2009 
Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

Burgerinitiatief Bankastraat
B&W heeft de raadscommissie voorstellen gedaan naar aanlei- 
ding van het burgerinitiatief Bankastraat en deze voorstellen 
werden besproken bij de openbare vergadering van de commis- 
sie voor de stadsdelen op 17 februari j.l. in ’t Klokhuis. 

Vragen, vragen en nog eens vragen. Leden van de raadscommissie 
op bezoek in de Archipelbuurt vuurden de ene na de andere vraag 
op wethouder Peter Smit af. Onderwerp: het burgerinitiatief van 
meer dan 1200 inwoners van Den Haag en vooral van de Archipel-
buurt om de Bankastraat veiliger en leefbaarder te maken. Vragen 
over de aanpak van de gemeente om de voorstellen van de initiatief-
nemers uit te voeren.
En het regende ook toezeggingen van de wethouder. De wethouder 
houdt vast aan een zogeheten verkeersnaald op de overgang van de 
Aletta Jacobsweg naar de Bankastraat. Maar de naald wordt wel 
onoverrijdbaar en na een jaar wordt het effect op het rijgedrag geme- 
ten. Op het Bankaplein wordt de ronding om de fontein twee meter 
verbreed, zodat het verkeer niet meer in een rechte lijn het smalle 
deel van de Bankastraat in kan spurten. 

Wel hield de wethouder de aanleg van fietssuggestiestroken in de 
hele Bankastraat tegen. Dat leverde hem een lawine van vragen van 
gemeenteraadsleden op. Op de Frederik Hendriklaan hebben zulke 
stroken geen noemenswaardig effect gehad. Dus dat zou op de 
Bankastraat ook niet werken, hoewel wetenschappelijk onderzoek 
het tegendeel lijkt te bewijzen. De wethouder kreeg van de talrijk 
toegestroomde raadsleden daarom nog wat extra huiswerk voor de 
raadsvergadering van 5 maart waar over het burgerinitiatief wordt 
besloten.

Hoe breed blijft breed?
De lakmoesproef wordt echter het brede deel van de Bankastraat. 
Bijna alle voorstellen van het burgerinitiatief voor een veiliger en 
leefbaarder brede ‘Banka’ veegde de wethouder aanvankelijk van 
tafel. Met name de brandweer zou problemen hebben met een 
middenberm op de brede Bankastraat. Dat zou de doorgang van 
hulpdiensten belemmeren. Onder druk van de gemeenteraadsleden, 
met name van buurtbewoner Bart de Liefde, en van initiatiefnemer 
Willem van Gijn gaat de wethouder nog een keer rekenen. Van Gijn 
pleitte voor eenvoudige aanpassingen om de verkeersveiligheid te 
vergroten en de leefbaarheid te verhogen. Hij kreeg van alle raads- 
leden terecht complimenten voor zijn duidelijke en zakelijke 
presentatie.

Vragen raadsleden zorgen voor openingen
Na afloop was er bij iedereen tevredenheid, maar heerste ook het 
onzekere gevoel dat de belangrijkste voorstellen voor een veilige en 
leefbare Bankastraat nog niet binnen handbereik zijn. Het burger-
initiatief ‘dreigt te mislukken’, aldus de initiatiefnemers, maar dank- 
zij de vele vragen van de raadsleden liggen er nu openingen om toch 
een beter resultaat te verwachten. En dat weten we op 5 maart als de 
voltallige gemeenteraad zich over het burgerinitiatief uitspreekt.  

bert kreemers, werkgroep verkeer

Onze wijk kan bogen op een uitstekende 
website, www.archipelbuurt.nl. Sinds 
kort is er nu dan ook een digitale nieuws-
brief. U hoeft het nieuws in de wijk niet 
meer op te zoeken, het komt vanzelf naar 
u toe. De nieuwsbrief is gebaseerd op de 
rubriek Actueel van onze website; deze 
wordt regelmatig verfrist. Deze rubriek 
bestaat uit een korte omschrijving van het 
nieuws en een verwijzing (link) naar de 
betreffende webpagina met het uitgebrei-
dere verhaal. Met de nieuwsbrief kunt u 
direct kiezen voor de onderwerpen die u 
interesseren en simpelweg via één klik bij 
het uitgebreide verhaal komen. Met dank 
aan de makers!
Aanmelden hiervoor is mogelijk door een 
e-mail te sturen aan: 
secretariaat@archipelbuurt.nl

Ontvangt u ’m al?  

Op 6 en 7 juni 2009 wordt opnieuw het open 
tuinenweekend “Struinen in Haagse Tuinen” 
gehouden. Tuinliefhebbers kunnen dan een 
kijkje nemen in grote en kleine stadstuinen. 
Dit weekend, dat om het jaar wordt gehou- 
den, is door het grote enthousiasme van de 
bezoekers én de tuineigenaren altijd bijzon- 
der gezellig en inspirerend.
Heeft u een mooie, inspirerende of bijzon- 
dere tuin en wilt u dit jaar graag meedoen 
met dit Haagse open tuinenweekend, dan 
nodigen wij u van harte uit om u aan te mel- 

den. Stuurt u dan een e-mail met daarin het 
adres, een korte beschrijving van de tuin en 
eventueel een foto als jpg bestand naar: 
info@struineninhaagsetuinen.nl. Een brief- 
je sturen kan ook, het adres is: Yvonne 
Oudshoorn, Alexanderstraat 18, 2514 jm Den 
Haag. Voor meer informatie kunt u ook bel- 
len met Yvonne Oudshoorn: 070 360 57 35. 
Of natuurlijk een kijkje nemen op onze 
website: 

Tuinen gezocht

’
‘ Dit jaar wordt opnieuw het Haagse  

Open Tuinenweekend gehouden.  
Bij de laatste editie deden een aantal 

enthousiaste tuineigenaren in de archi- 
pelbuurt mee. Wij zouden graag meer 
tuinliefhebbers willen oproepen of ze 

hun tuin willen openstellen. 

www.struineninhaagsetuinen.nl

www.archipelbuurt.nl



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

Klachten Stadsbeheer   tel. 353 30 00

was. Twee dames van rond de 27 jaar: “Ja, we  
komen van Florence; we doen een onderzoekje 
over hoe oudere mensen wonen. We moeten 
examen doen en ons onderzoekje telt daarvoor 
mee”. Ze wisten heel veel over Florence, het 
klonk allemaal erg overtuigend, dus mevrouw 
liet ze binnen en samen gingen ze het hele huis 
door. Na een kwartiertje vertrokken de dames 
weer.

Zonder pincode!
Drie dagen na dat bezoek wilde mevrouw iets 
met haar pinpas betalen: hij zat niet meer in 
haar tas! Al terugredenerend bleek dat het be- 
zoekje van de ‘dames’ zeer waarschijnlijk de 
oorzaak was! Haar rekening bleek al de volgen-
de dag geblokkeerd te zijn, want die was hele- 
maal leeggehaald! Hoe dat zonder de pincode 
is gebeurd is niet duidelijk, maar er zijn bedra- 
gen opgenomen in Haarlem, Rotterdam, 
Utrecht en Antwerpen!
Enkele dagen vóór het bezoek van de ‘dames’ 
belde de Postgiro over een chippas; volgens de 
Giro heeft mevrouw toen haar pincode doorge- 
geven, maar dat kan mevrouw zich absolúút 
niét herinneren! Mevrouw weet zeker dat ze 
haar pincode niet in haar tas heeft noch door 
de telefoon aan iemand heeft gezegd. Maar de 
Postgiro weigert het bedrag van de rekening te 
vergoeden want “U hebt ze zelf binnengelaten”.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee is welis- 
waar een bekend spreekwoord, maar voor een 
dergelijke handelwijze kún je bijna niet gewaar- 
schuwd zijn. Maar toch vertel ik u dit verhaal, 
omdat dit ook één van de mogelijkheden van 
een ‘babbeltruc’ is!

ed

Begin vorig jaar namen wij afscheid van ir Joop Vos, die bij- 
na 10 jaar de wijk als voorzitter heeft gediend. Daarvoor 
werd hem de ErePrijs 2007 uitgereikt. Het jaar 2008 kende 
veel activiteiten, hoogte- en dieptepunten. Het hoogtepunt 
voor velen, zeker ook voor de kinderen in de wijk, was het 
wijkfeest op 28 juni jl. Het begon miezerig, maar het weer 
klaarde snel op en het werd een knallend feest met muziek, 
dans, wedstrijden, eten met z’n allen, drinken ook ja, tot 
laat in de avond op het Bankaplein. 

Een ander hoogtepunt was het succesvolle burgerinitiatief over 
de veiliger herinrichting van de (smalle) Bankastraat en de ver- 
fraaiing van de (brede) Bankastraat onder de enthousiaste lei- 
ding van Willem van Gijn: in een paar weken werden vele hon- 
derden handtekeningen verzameld. Het woord is nu aan de 
gemeenteraad, die het initiatief in behandeling heeft 
genomen. 

De fietsers in de wijk (en wie is dat niet?) zijn zeer content  
met de nieuwe fietsbrug over de Koninginnegracht. Ook deze 
Riouwbrug is het resultaat van een burgerinitiatief (al uit 
2005), dit keer georganiseerd door Bert Kreemers. Wel moet 
nog een probleem worden opgelost met de veiligheid van over- 
stekende voetgangers op de Raamweg. 
De herinrichting van de Mallemolen is op 20 september met 
een groot feest gevierd. De gemeente heeft daar in overleg met 
de ondernemers een fraaie wandelpromenade aangelegd.

Waren er geen dieptepunten? 
Ja, wel degelijk en niet geringe. Hoewel de contacten met de ge- 
meente op stadsdeelniveau uitstekend zijn (met wethouder, 
stadsdeeldirecteur, bestuursdienst en wijkagent), ligt dit vol- 

strekt anders bij het gemeentebestuur. De onvrede over het 
beleid is groot, met name op verkeersgebied en met betrekking 
tot (hoog)bouwplannen en die onvrede leeft breed in Den Haag. 
Het is hier niet de plaats daarover uit te wijden, maar velen zijn 
van oordeel dat het gemeentebestuur wel Den Haag wil opsto- 
ten in de vaart der volkeren, maar geen aandacht heeft voor de 
gezondheidsproblemen van veel bewoners die veroorzaakt 
worden door de uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot 
 de CentrumRing. Archipel & Willemspark heeft zich onlangs 
aangesloten bij het Platform Noordwestelijke Hoofdroute ten- 
einde het verzet tegen het gemeentelijke beleid te bundelen. 
b&w zullen nog van ons horen.

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

secretariaat
Administratieve ondersteuning
mw Else Ponsen-Breugem
Bereikbaar: 
maandag: 09.00 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 10.00 uur
t. 084 73 71 029
f.  358 71 90
e.  secretariaat@archipelbuurt.nl

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

Penningmeester, dhr R. Klein
t.  362 57 44
e. ruud@archipelbuurt.nl
lid, dhr. A. Bloembergen
e.  auke@archipelbuut.nl

contact openbare ruimte
josien@archipelbuurt.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 19 maart 2009 
20.00 uur, ’t Klokhuis, 
Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 23 maart 2009
Sluiting advertenties: 
30 maart 2009
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t.  350 35 11   
secretariaat@archipelbuurt.nl

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

illustraties / vormadvies 
Jean Cloos

ontwerp
Wilmar Grossouw

vormgeving
Annebel Schipper

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

Florence, Het Schakelpunt 
Burg.Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag 

Florence Thuiszorg 
Servicepunt spreekuur di. 9.00 u.
t.  754 05 00
Margreet de Jong
Huish. hulp, verz. en verpleging
b.g.g. 754 07 35

Annelies van der Heijden 
t.  754 13 00 of  754 05 55
Tel. Bereikbaar 08.00 - 16.30 uur

Dagverzorging en maaltijden 
Info:  754 13 40

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)

Borneoflat – Staedion –
informatie 0900 14 24

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. C. v. Duinen
t.  887 94 10 (info pag. 11)
e.  dsvanduinen@ziggo.nl

Diaconaal opbouwwerker
Annemieke Leidekker
t.  318 16 16

Clubhuis Cantaloup

Stichting 
Clubhuis ‘Cantaloup’

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

Onze clubs

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

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

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark 
betaalt u €40,- per jaar. Geen 
dure vriendschap, want je 
mag een keer gratis gebruik 
maken van het clubhuis voor 
bijvoor-  beeld een kinder-
partijtje of een vergadering. 
Boven dien kan je deelnemen 
aan vriendendagen. Leden, 
vrienden en donateurs ont- 
vangen regelmatig nieuws -
brieven. Ooievaarspas €25,–

Mw M. Polak – Ook Engels en Frans 
spre-kend (65 j.) ’s avonds   t.  350 61 16
Anneke Kreemers (15 jaar)  t. 06 488 34 337
Mw C. Weeink (22 jaar)  t. 06 247 14 889
Diliane Theloesen (15 jaar)  t. 360 80 37

   Vincent Verhulst (19 jaar)  t.  352 15 43
   Nynke Verhulst (16 jaar)  t.  352 15 43
   Jorrit Verhulst (15 jaar)  t.  352 15 43
   Marius ter Kuile (14 jaar)  t.  360 01 73
  Mw M. Vollema (19 j.)  za/zo  t. 06 51958607
         322 51 31 

Oppassen geblazen!

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

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

Ik ben er gewoon  
ingetuind

Dieven in de wijk, help!
eet u nog, die Engelse dramaserie 
van jaren terug, Upstairs Down-
stairs? Zó’n huis bewonen Cateau 

en Max van der Hoog, maar dan in onze eigen 
Indische buurt. Begin januari kreeg het echt- 
paar bezoek van ongenode gasten. ‘Surina-
mestraat doelwit van inbrekers’, meldde  
www.archipelbuurt.nl heel attent. We zijn even 
een kijkje gaan nemen. We troffen een Max die 
de eerste schrik te boven was; we kennen elkaar, 
hij was geruime tijd mederedacteur van deze 
wijkkrant. Hij ging ons voor naar de tuin om 
de weg te tonen die de boeven vermoedelijk 
hebben genomen: tuinmuur over, tuin door, 
langs regenpijp omhoog naar balkon, via braak 
toegang verschaft tot een kamer, alwaar Cateau 
haar kostbaarheden bewaarde. Het gebeurde 
tegen acht uur ’s avonds. Ietsje later kwam Max, 
oud-officier der cavalerie, thuis van een bezoek 
aan zijn echtgenote in het ziekenhuis. Hij denkt 
dat zijn komst de inbrekers op de vlucht heeft 
doen slaan. Niettemin was hun buit niet ge- 
ring: familiejuwelen van grote waarde, vooral 
emotioneel. Max: “Gek genoeg hebben ze mijn 

en wijkbewoonster vertelde hoe zij 
slachtoffer is geworden van een hele 
slimme ‘babbel-truc’, die nauwelijks 

meer een babbeltruc genoemd mag worden!
Een aantal hulpen van de thuiszorg kwamen  
– elkaar opvolgend – om haar te helpen bij het 
schoonhouden van het huis; sommigen kwa- 
men korte tijd en lieten het dan helaas weer 
afweten. Allemaal even aardig en bereidwillig!
Op een vroeg moment in de avond werd er ge- 
beld. Mevrouw opende de deur, die op kier bleef 
door de beveiligingsbeugel, en vroeg wie het 

Voorzitter bewonersorganisatie blikt terug

in beweging

Buur t

E

W

ErePrijs 2008: Michiel Ottolander
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Wat wil de gemeente? 
Het gemeentelijk beleid omvat onder andere verdichting van de bebouwing, hoog- 
bouw en de verkleining van stadsleefgebieden. Dit beleid valt overigens niet te rij- 
men en is ook slecht te herkennen in de uitgangspunten van de coalitiepartijen, 
zoals verwoord in de afzonderlijke verkiezingsprogramma’s. 
Wat wil onze werkgroep?
Onze werkgroep hanteert als uitgangspunt voor haar activiteiten het in stand hou- 
den van het karakter van & de leefbaarheid in de wijk. Deze beide uitgangspunten 
zijn natuurlijk tegenovergesteld. Daar lopen wij als werkgroep tegenaan. En daar- 
naast zijn de financiële middelen om juridisch in het geweer te komen beperkt.
Nieuwbouw Surinamestraat
Ook projectontwikkelaars hebben doorgaans meer belang bij verdichting dan bij 
behoud van karakter. Zelden resulteert overleg tussen werkgroep en projectont-
wikkelaar in een voor beiden acceptabel, mooi compromis.
Een goed compromis is ons wel gelukt in het project aan de Surinamestraat van  
Q Vastgoed. Dit mede dankzij de buren, bewoners en belanghebbenden, heren 
Vroom & Nieuwenhuizen.
Nieuwbouw Willemsparkschool Frederikstraat
Het tegenovergestelde is het geval aan de Frederikstraat nummer 14: 6 apparte-
menten op het binnenterrein. Hier is door de belangenvereniging Willemspark II 
een beroepsprocedure gestart tegen het verlenen van de bouwvergunning.
Willemsparkschool
De Haagsche Schoolvereniging heeft een nieuwbouwplan ingediend op de locatie 
van haar vestiging aan de Frederikstraat, genaamd Willemsparkschool. De hoogte 
van de huidige school op het binnenterrein is ruim 3 meter, de aangevraagde 
hoogte is 9 meter! Ook gaat dit plan uit van een grotere bouwmassa. 
De werkgroep was vertegenwoordigd bij de presentatie van deze plannen. Het 
totale plan werd door de Welstandscommissie niet doorgelaten; het vlak waar 
beide nieuwbouwprojecten (school & appartementencomplex) zouden moeten 
aansluiten, werd door de commissie zelfs tot ’zeer onaanvaardbaar’ bestempeld. 
Nieuwbouw Prinsevinkenpark
De heer De Greef zal onze werkgroep in maart dit jaar de nieuwe plannen presen-
teren, zoals die door de projectontwikkelaar aan de gemeente zijn voorgelegd.
Bestemmingsplan Archipel/Willemspark  
Dit voorjaar komt de gemeente met een aanpassing van het huidige bestemmings-
plan uit 1982. Het huidige plan omvat de wijk Archipel & Willemspark II. In de 
nieuwe versie wordt het gebied rondom Plein 1813 (Willemspark I) toegevoegd.
De werkgroep wil graag te zijner tijd het nieuwe concept samen met de wijk 
kritisch bezien. 

Nadere berichten: zie de digitale nieuwsbrief van de bewonersorganisatie 
Archipel & Willemspark. U kunt zich hiervoor aanmelden via de mail:  
secretariaat@archipelbuurt.nl

tim dike

Verharding van de buurt
s een tuin waar alleen tegels of stenen lig- 
gen een tuin? Is een gedeelte van een tuin, 
dat als parkeerplaats is ingericht, een tuin? 

Het lijken rare en overbodige vragen, maar ze 
spelen wel degelijk een rol bij de pogingen om 
Den Haag te vergroenen. In onze buurt is er 
niet zoveel sprake van voortuinen of opritten, 
waar een auto kan staan. De Gemeente vindt 
auto’s op straat geparkeerd namelijk nog vre- 
selijker dan ontgroening van de stad. Dus als 
je een plekje kunt verharden op eigen terrein 
om je auto neer te zetten, krijg je geen parkeer- 
vergunning. Ook niet als je die plek vervangt 
door tuinaarde en bloemen. In sommige be- 
stemmingsplannen, zoals voor het Staten-
kwartier, geldt dat kantoren een vergunning 
moeten vragen voor het aanbrengen van ver- 
harding. Die wordt dan alleen gegeven voor 
hooguit 50% van het achtererf. Wie in onze 
wijk eens langs bijvoorbeeld de Curacaostraat 
loopt ziet dat de verharding daar zwaar heeft 
toegeslagen. Vrijwel alle achtertuinen van de 
Laan Copes zijn in gebruik als verharde par- 
keerplaats. Voor bomen en groen is weinig 
plaats meer ingeruimd. Dat is niet alleen jam- 
mer voor het gezicht, maar ook voor de akoes- 
tiek, voor vogels, het vastleggen van fijnstof 
en waterberging. Ook veel achtertuinen van 
woonhuizen zijn aan de verstening ten prooi 

gevallen. 

Houdt u niet  
van tuinieren? 
Er zijn ook 
groene maar 
redelijk onder- 
houdsvrije op- 
lossingen te 
verzinnen. Help 
Den Haag z’n 
groene imago 
waarmaken!

mo

Berichten vanuit

de Werkgroep  
Ruimtelijke Ordening 

ridderode van Oranje-Nassau ook ingepikt. 
Wat hebben ze daar nou aan?” De verze- 
kering dekt de schade, althans je mag 
het hopen. Maar het is toch een  
heel gedoe. Rechercheurs over  
de vloer, verzekeringsexperts die  
moeilijk lopen te doen en dan vooral de angst. 
De angst dat de heren nog een keer terugkomen. 
De moraal van dit verhaal? Wees op uw hoede. 
Onze buurt is target area. Zegt de politie. We 
hebben Max gevraagd of hij voor ons en ande- 
re argeloze types nog tips heeft. Max: “Bewaar 
niet alles op één plaats, maak foto’s van je kost- 
baarheden, noteer eventuele nummers, koop 
een kluis.” Dank je Max, groeten aan Cateau. 
Wie precies wil weten hoe je je huis afdoende 
kunt beveiligen, gaat nu naar 

Klik in de blauwe boog ‘wijkinformatie’ aan en 
ga naar ‘politie’. Lees ook de beveiligingstips 
van de politie (pagina 2). Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee.

hb  

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

www.archipelbuurt.nl
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* * *  www.artistsforcuba.nl  * * *

Het bestuur wenst alle wijkbewoners  
voorspoed én gezondheid toe in 2009.g j

- advertenties -

> Draai de deuren altijd op het nachtslot als u weggaat of gaat slapen;
> Sluit de ramen, ook het kleine toiletraam en ramen op de verdiepingen;
> Zorg voor goed hang- en sluitwerk;
> Hang geen boodschappentas of leesmap aan uw buitendeur;
> Hang geen briefjes op die duidelijk maken dat u ‘even weg’ bent;
> Leg geen sleutel onder een bloempot of een buitenmat;
> Laat geen koord door de brievenbus naar buiten hangen;
>  Zorg voor voldoende binnen- en buitenverlichting, eventueel met bewegings-

sensor;
> Spreek niet op uw voicemail in dat u -voor een langere periode- weg bent;
>  Zorg tijdens langere afwezigheid dat uw brievenbus wordt geleegd of dat uw 

post regelmatig door een sleutelhouder van de deurmat wordt verwijderd;
>  Zorg dat een sleutelhouder de post neerlegt op een plaats die niet van buitenaf 

zichtbaar is;
>  Vestig geen onnodige aandacht op waardevolle spullen door deze op een van 

buitenaf zichtbare plaats neer te zetten.
>  Weet wat u in huis hebt: registreer serienummers van stereoapparatuur, 

fototoestellen en dergelijke; maak foto’s van antiek, kunststukken en sieraden.

Beveiligingstips van de politie



Deze woorden komen uit de mond van Hendrik van 
der Scheer die qua leeftijd behoorlijk afwijkt van zijn 
gehoor (allen groep 7 van de Archipelschool). Ik hoor 
hem praten terwijl ik m’n fiets op slot zet en mijn 
fotocamera, pen en blocnote te voorschijn haal. Die 
opmerking snijdt door mijn hart als ras-Rotterdamse. 
De Kuip loopt over van ellende. Alle kommer en kwel 
stroomt me nu zo op dit moment tegemoet in de 
Sumatrastraat in Den Haag. Wij beleven thuis met 
onze jongens een zwaar seizoen. Met lange tanden 
kijken we iedere zondagavond naar Studio Sport.  
En weer hoor ik Hendrik zeggen: “Moest er nou nog 
iemand Feyenoord hebben?” Zo trouw als thuis ons 
Haagse drietal is aan de club in Rotterdam, en dan 
zo’n opmerking, gewoon op een doordeweekse dag  
bij de ingang van de supermarkt. Ik ben blij dat ze ‘m 
niet horen. Tot overmaat van ramp wil helemaal 
niemand Feyenoord hebben.

Plaatjes!
Rutger geeft aan al bijna compleet te zijn. Hij hoeft 
nog maar drie plaatjes. Julia spaart nu voor haar twee- 
de boek. Maar Opa Hendrik, die zegt voor kleinzoon 
Mees van 5 jaar oud te sparen, moet er nog wel meer 
dan honderd hebben. Hij staat met een indrukwek-

kende stapel dubbele kaartjes in de hand. Intussen 
hebben de kinderen een systeem met elkaar bedacht. 
Ze maken een haagje door zich in twee rijtjes aan 
weerszijden van de ingang op te stellen. Steeds als 
iemand voorzien van boodschappen zo vriendelijk is 
het pakje voetbalplaatjes af te staan aan de voorste 
van de rij, sluit diegene met het pakje én een tevreden 
gezicht weer achteraan de rij aan. Het gaat er heel 
harmonieus aan toe. Leveranciers worden vriendelijk 
bedankt. Opa Hendrik probeert zijn graantje ook mee 
te pikken. Zijn gretigheid verraadt de hartstochtelijke 
verzamelaar die er in hem schuilgaat. Ik ben benieuwd 
of Mees ze net zo leuk vindt als zijn Opa…

cr
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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

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

ANNELIES
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 !

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

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

* aktie monofocale glazen zijn voorzien van superontspiegeling, hardingslaag en cleancoat * sterktebereik van sferisch -4.00 tot +2.00 en cylindrisch maximaal -2.00 * 20% korting op een nieuwe 
bril indien uw sterkte buiten bovengenoemde bereik valt! * niet geldig i.c.m. randloze/nylor/kinder monturen en andere akties * deze aktie is geldig van 7 februari t/m 28 februari 2009

Meer groen in je straat?

LIJN 9

Als je denkt dat jouw straat wel wat meer groen kan gebruiken dan kun je samen 
met je buurtgenoten het initiatief nemen om het te gaan realiseren. Probeer zoveel 
mogelijk mensen bij je plan te betrekken. Waar je aan moet denken bij het opstel- 
len van je plan zijn de volgende punten:
>  hoeveel parkeerplaatsen is men bereid op te offeren aan meer groen? Een boom 

neemt ongeveer 1,5 meter in beslag inclusief hekje eromheen;
>  probeer een plek te vinden voor de boom waar die het minst overlast bezorgt 

(denk aan het wegnemen van zon), de boom mag niet te dicht op de gevel staan;
>  zorg voor een evenwichtige verdeling van bomen; in een heel smalle straat wor- 

den vaak de bomen aan een kant geplant. In andere gevallen wordt weer symme- 
trisch gewerkt en ook af en toe worden er bomen in groepjes van drie geplaatst;

>  houd er rekening mee dat er nog een milieukundig onderzoek gedaan zal moe- 
ten worden. Er wordt dan gekeken of er misschien kabels/leidingen liggen en of 
er gif in de grond zit;

>  aangezien het plantseizoen vanaf oktober t/m april in rust is, moet je dat ook bij 
je tijdsplanning meenemen;

>  de boomkeuze wordt in overleg vastgesteld met Stadsbeheer;
>  als de plannen zijn opgesteld, kun je bijvoorbeeld via de wijkkrant kenbaar 

maken waar men de uitgewerkte plannen kan inzien voor de broodnodige 
inspraak, bijvoorbeeld in het wijkgebouw.

Op de bovengenoemde manier wordt er nu bijvoorbeeld gewerkt aan een groenere 
Atjehstraat met bomen. Als hier een plan voor is zal dit aan de bewoners gepresen- 
teerd worden in bijvoorbeeld het wijkcentrum 't Klokhuis of een andere plek in de 
buurt. Voor overleg en begeleiding kan men terecht bij: Josien Deknatel van de 
Commissie Openbare Ruimte, mail: josien@archipelbuurt.nl.

Er staan in verschillende bladen berichten over de voorgenomen veranderingen 
ten aanzien van tramlijn 9. Het is interessant om deze veranderingen nader te be- 
kijken. Vrij onverwacht kwam het bericht dat men de baan van lijn 9 langs de 
Koninginnegracht bij de drukke kruisingen met het wegverkeer verdiept wil aan- 
leggen. Dit is bij de Dr. Kuyperstraat, Javastraat en Laan Copes van Cattenburch. 
Indien men alleen bij deze kruisingen een verdiept spoor wil aanleggen en verder 
gewoon bovengronds blijft dan wordt de trambaan een soort Cake Walk. Wil men 
tussen de genoemde kruispunten de hele baan verdiept aanleggen dan zal die van- 
af de Dierentuinbrug naar beneden moeten en in de buurt van Sumatrastraat pas 
weer bovenkomen. De vraag die bij verdiepte aanleg naar voren komt is, hoe gaat 
het met de haltes, komen die ook verdiept met trappen en liften en is daar ruimte 
(en geld) voor? Of worden de haltes verplaatst naar het bovengrondse deel en ko- 
men ze dan op onlogische plaatsen? Ook is de vraag hoe wordt het geheel ingepast 
in het Rijksbeschermd stadsgezicht ter plaatse. Ook was er een suggestie om de 
lijn te verplaatsen naar de Raamweg. Hij zou dan niet alleen verdiept maar geheel 
ondergronds gebracht moeten worden. Nog afgezien van de kosten, hierbij zou 
deze al zwaar belaste verkeersweg jaren lang deels moeten worden afgesloten voor 
de aanleg; een vrijwel onhaalbaar iets.

Spitsdiensten
Een ander punt ten aanzien van deze lijn is het invoeren van een extra spitsdienst 
tussen cs en Madurodam. Gezien de uitpuilende trams tijdens de spits een logisch 
idee. Maar in de praktijk zijn toch wat ongewenste nevenverschijnselen te verwach- 
ten. Momenteel wordt in de spits gereden met een frequentie van 5 min per rich- 
ting. Bij niet gelijktijdig langskomen op een kruising rijdt hier iedere 2,5 min. een 
tram over. Wordt hier nog een extra dienst tussenin gevoegd dan kan dit iedere 75 
sec. worden. Indien men hiervan nog de tijd aftrekt die iedere tram nodig heeft 
om de kruising te passeren dan blijft er nauwelijks tijd over om de verkeerslichten 
voor het overige verkeer van kleur te laten wisselen. Laat staan om nog auto’s door 
te laten. Een extra reden om de centrumring van de Laan Copes van Cattenburch 
naar de Prof. Teldersweg te verleggen! 

Keerlus
Voor de extra spitsdienst van lijn 9 zijn bij het cs genoeg mogelijkheden om te 
keren, bij de Wittebrug zijn vóór de brug al piketplaatjes in het gras gezet rond het 
homomonument die kennelijk bedoeld zijn voor deze keerlus (wordt vervolgd).

b. feenstra

Sinds een jaar houdt de Stichting Volksuniversi-
teit Den Haag kantoor op Riouwstraat 172. Maar 
dat instituut bestaat toch al veel langer? De voor- 
zitter van het bestuur, de heer Mahieu, bevestigt 
dit. Als oud-leraar Frans, docent aan de Volksuni-
versiteit en sinds kort aldaar cursist Latijn kent 
hij de organisatie van binnen en van buiten. 

“Professor Steinmetz richtte in 1913 de eerste Volksuni- 
versiteit op, in Amsterdam. Het ging erom alle lagen 
van de bevolking mogelijkheden tot ontwikkeling te 
bieden. Dat is trouwens nog steeds zo.” In 1916 volgde 
Den Haag; momenteel zijn er in Nederland zo’n hon- 
derd volksuniversiteiten actief, de meeste aangesloten 
bij de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten. Die 
zorgt voor kwaliteitseisen en algemene belangenbe-
hartiging. De heer Mahieu vertelt: “Zo’n tien jaar gele- 
den was de organisatie, toen gesubsidieerd door de 
gemeente Den Haag en onderdeel van het Haags Cul- 
tureel Trefpunt, zo goed als ter ziele. Met veel duwen 

en trekken, ook door andere vrijwilligers, is er toch 
weer een stichting gekomen die de Volksuniversiteit 
Den Haag nieuw leven heeft ingeblazen. Deze draait 
helemaal op cursusgelden, maar ook wel een beetje op 
inzet van vrijwilligers: zo kunnen bij redelijke cursus- 
prijzen toch de docenten worden betaald en verspreid 
over de hele stad lokalen gehuurd.”

Doelstelling
Professor Steinmetz formuleerde destijds de doelstel-
ling zo: “De volksuniversiteit streeft naar het bieden 
van kansen voor een voortdurende ontwikkeling van 
de persoon als individu en als lid van de menselijke 
samenleving in alle levensfasen.” De folder met het 
cursusaanbod geeft daar nog steeds alle gelegenheid 
toe. Hij biedt zowat 200 cursussen: liefst 24 talen, soms 
op wel 5 verschillende niveaus, maar ook modieuzer 
onderwerpen; sterrenkunde, naast astrologie. De in- 
schrijving voor de voorjaarscursussen staat open! 
De gemiddelde cursist is rond de veertig en van hbo-
niveau, tweederde is vrouw; de groepen zijn 10-20 cur- 
sisten groot. 
Behalve dat in de Riouwstraat dus het administratieve 
hart van de organisatie is gevestigd, geeft de Volksuni-
versiteit veel lessen in het Aloysius College, en zelfs 
een aantal in het Klokhuis. De heer Mahieu is zeer te 
spreken over deze aardige, rustige buurt. Zelf is hij, al 
ruim met pensioen, het levende voorbeeld van het mot- 
to van de Volksuniversiteit: een leven lang leren!

mo
Bekijk de website:

Een universiteit aan de Riouwstraat?

Wie moest er nou 
Feyenoord hebben?

Julius, Rutger, Erik, Huib, Luce, Lorin, Julia en Hendrik van 
der Scheer verzamelen en ruilen voetbalplaatjes

 www.volksuniversiteitdenhaag.nl

Koninginnegracht ca 1900



… bij de ‘werkgroep Openbare Ruimte’ op de web- 
site www.archipelbuurt.nl, >>bewonersorganisa-
tie, >>werkgroepen een hele serie interessante 
korte berichten staat? 
Ik doe een greep uit de titels:
>  Bovengrondse containers Burgemeester 

Patijnlaan
>  11 december 2008 – toezegging opknapbeurt 

ontvangen
>  De glas- en papierpakken op de Burgemeester 

Patijnlaan
> Bomen terug op stoep voor Het Schakelpunt
>   Graffiti schoonmaakregeling
  Schone gevels vanaf slechts € 50 per jaar, ook 

in Archipel & Willemspark
> Miljoen voor Groen
>   Bomen zoek in de Archipelbuurt + reactie van 

de gemeente (bsd)
> Regels voor geveltuinen

Beheers u niet, bezoek de website en laat u 
inspireren door het werk van Josien Deknatel!

cr
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De laatste straten aan het woord
In deze aflevering van de krant komen de Soendastraat, 
de Kerkhoflaan en de Ary van der Spuyweg aan het woord.  
Daarmee heeft de redactie in één klap nu alle straten van  
Archipel en Willemspark in het zonnetje gezet, een onder-
neming die zeven jaar geleden is begonnen met de 
Madoerastraat. Het heeft ons geleerd dat nieuws vaak gaat 
over de buurt, maar dat je de bewoners toch op straatniveau 
pas tegenkomt. We zetten deze lijn door: na de gevelwand 
van een hele straat gaat onze nieuwsgierigheid voortaan uit 
naar individuele gevels. Wat voor bijzonders speelt zich 
daarachter af?

Ary van der Spuy
Maar nu eerst de straten afmaken. We beginnen bij Ary van der 
Spuy, met tweemaal Y. Zo op het oog een vreemde eend in de 
Indische bijt. Ary van der Spuy (1781-1868) was onderwijzer, wis- 
kundeleraar aan de latijnse school, landmeter en houtvester van de 
Nederlandse Koningen. In de Franse tijd onder Napoleon (1810) zou 
het Haagse Bos, ooit het jachtterrein van de graven van Holland, 
gekapt worden. Met het opstellen van een tienjarenplan en lang-
zaam-aan acties is deze opzet verijdeld. Zo nam landmeter Arie van 
der Spuy alle tijd om het bos op te meten. In 1819, onder koning 
Willem I, kwamen de kaarten van Van der Spuy goed van pas. Nadat 
een ontwerp van Zocher was afgekeurd, mocht Van der Spuy zijn 

landschapsplan uitvoeren. Een houtvester naast de Scheveningse 
Bosjes is dus wel passend.

Kerhoflaan
Na deze bescheiden weg, die pas sinds 1950 zo heet, een heuse  
laan. Daar stellen we ons iets deftigs bij voor, tenminste met twee 
bomenrijen getooid. De Kerkhoflaan is een van de oudste straten 
van onze buurt (uit 1830). Niet toevallig, want toen werd het 
begraven in- en rond kerken verboden. Aanvankelijk was het maar 
een zandpad, en de gemeente zou geen haast gemaakt hebben om 
de modderende katholieken een weg naar hun laatste rustplaats te 
bieden. De Algemene Begraafplaats was namelijk al toegankelijk 
vanaf het Kanaal.

Soendastraat
Tenslotte de Soendastraat, of Sundastraat zoals gespeld van 1879 tot 
1922. Hier zijn we weer op vertrouwd terrein, de Indische archipel. 
Eigenlijk zelfs het allergrootste deel daarvan: de Grote Soenda-
eilanden omvatten maar liefst Borneo, Java, Celebes en Sumatra. 
 
De Kleine Soenda-eilanden, met o.a. Bali, Flores Lombok en Timor 
beslaan zo ongeveer de rest van de archipel. Overigens is Straat 
Soenda ook nog eens een belangrijke zeestraat, vaarroute tussen 
Sumatra en Java. Hoe een bescheiden straat groot kan zijn!

mo

Het bellenbord op Soendastraat nummer vijftien telt twintig 
bellen. Maar gelukkig óók een centrale bel. Hier is een woon-
voorziening voor mensen met een verstandelijke handicap. 
Het is één van de voorzieningen in omgeving Haaglanden van 
Stichting Steinmetz/Compaan. Locatie-hoofd Nenne van der 
Meer is niet moeilijk te vinden. Hij vertelt over de bewoners, 
het reilen en zeilen en geeft een kleine rondleiding.

Er zijn 17 appartementen voor de bewoners en verder een eetzaal, 
recreatiezaal, keuken ruimte voor de slaapwacht en kantoor. Deze 
voorziening is hier al sinds 10 jaar. “Er wonen hier vooral wat 
oudere bewoners, zo tussen de 50 en de 80 jaar. De vergrijzing hier, 
heeft natuurlijk heel wat consequenties voor het soort zorg dat 
moet worden verleend. Thuiszorg en stichting Florence zijn nauw 
betrokken bij de hulp en begeleiding die bewoners krijgen. Er is 24 
uur per dag personeel aanwezig. Iedere bewoner heeft daarnaast 
zijn/haar persoonlijke woonbegeleider”.
“Heel veel tijd gaat op aan vervoer. Bewoners gaan met busjes, en/of 
rollator naar huisarts of ziekenhuis, of naar dagbesteding elders. De 
helft van de bewoners is overdag weg”. Dat zie je ook. Als je door de 
Soendastraat loopt of rijdt komt of gaat er altijd wel een busje, stapt 
iemand in of uit.

Archipelbuurt
Het pand in de Soendastraat is een beetje een paradepaardje voor de 
stichting: mooi pand, mooi verbouwd, mooie buurt. Maar is het ook 
een leuke buurt voor de bewoners? “De winkeliers zijn heel aardig 
voor onze bewoners. Maar daar houdt het helaas wel een beetje op. 
We plaatsen straks een tweede bank op het trottoir om wat meer 
contact te krijgen tussen bewoners en buurt. Tja, en de noodzake-
lijke uitbreiding richting achtertuinen van de Madoerastraat (links) 
gaf natuurlijk ook problemen. Ook voor de bewoners zelf; die wer- 
den gedurende de verbouwing bij andere locaties ondergebracht”.

Vrijwilligers gevraagd!
Er is duidelijk behoefte aan meer contact met de wijk. Buurtbewo-
ners zijn welkom op de ‘Smulavonden’; 1 maal per maand is er een 
avond voor cliënten, familie en buurt waarin maaltijden geserveerd 
worden voor € 7,50 met steeds een ander culinair thema.

Er is grote behoefte aan vrijwilligers die bijv. met de bewoners 
willen wandelen, meegaan op een dagje uit, of een klusje doen, enz. 
Voor meer informatie: dhr. Nenne van der Meer, tel. 070 331 76 08 of 
mail naar n.v.d.meer@steinmetzdecompaan.nl.

es

Steunpunt Soendastraat 15

Een beetje zielig zit ze op bed, in afwachting van een 
beenoperatie. Maar ze voelt zich allesbehalve zielig, 
Angelique Schouwman-van Loon. Integendeel, ze 
bruist en straalt en praat even bevlogen als de beelden 
en schilderijen die ze maakt. ‘De Vrije Vogel’, zo voelt 
ze zich en zo heet ook haar galerie in het pand Soenda- 
straat 7, waar zij al zeventien jaar woont, met haar 
man Marijn Schouwman. Het atelier aan de achter-
zijde ligt er even wat verlaten bij, maar de opdrachten 
gaan door en in mei moet er weer een expositie inge- 
richt worden. De woonkamer boven staat en hangt 
vol met kunst en snuisterijen. Onder meer het schil- 
derij dat haar man het eerst van haar kocht, zo leer- 
den zij elkaar kennen! 

Wat doet ze allemaal?
Angelique beoefent gelijktijdig verschillende kunst- 
vormen: beeldhouwen, schilderen en schrijven, met 
evenveel plezier en enthousiasme. ‘Explosie van emo- 
tie’ noemt ze het, volgens een vast patroon: denken  
– observeren – doen. Haar beelden en schilderijen  
– een indrukwekkende reeks onder de veelzeggende 
naam Atlantis! – vertonen vaak elementen van vo- 
gels, muziek, beweging, water, vrijheid. Dat zegt iets 
over haar afkomst (vader was violist/dirigent) en 
karakter (ze kan niet stilzitten, heeft gewoond in 
Canada – waar ze onder meer jazz-zangeres was in 
een band! – Afrika en Engeland, ze werkt nog steeds 
het liefst ‘s nachts). Ze is autodidact en heeft haar 
eigen, bijna driedimensionale, schildertechniek 
ontwikkeld. Haar beelden worden gemaakt volgens 
de ‘verloren-wastechniek’, een wat vreemde bena-
ming als je het resultaat bekijkt: sierlijke en expres-
sieve figuren. Kijk gerust eens door de ramen naar 
binnen, met een beetje geluk kun je haar bezig zien. 
In de tijd die ze nog over heeft schrijft ze gedichten 
voor kinderen; binnenkort komt ‘De Dromenbouwer’ 
uit. Laten we hopen dat Angelique gauw haar 
vleugels weer uit kan slaan! Bekijk de website:

ak
Met die ene zin opende een enthousiaste kunstliefheb- 
ber vorig jaar een tentoonstelling van haar. Die zin be- 
stond wel uit meer dan dertig regels die nodig waren 
om een beeld te schetsen van de persoon en het werk 
van Marieke. En als je een kijkje mag nemen in haar 
woning, met ateliers op elke verdieping, verbaast je 
dat ook niet. Het huis staat en hangt vol met beelden, 
tekeningen, schilderijen (realistisch en abstract), ke- 
ramiek. Daartussenin woont ze, met haar man Karel 
de Neef, die stedenbouwkundige is. Ooit waren ze een 
paar Haagse hippies in het Zeeheldenkwartier; buren 
haalden hen naar de Soendastraat. Ze kennen elkaar 
van de middelbare school, het vcl, waar Marieke in 
’99 nog een groot bronzen beeld voor heeft gemaakt 
(Ichtus). De twee kinderen zijn de deur uit – hun doch- 
ter is ook beeldend kun-stenaar, de zoon naast zijn 
werk percussionist. Marieke is een geboren Haagse. 
De naam Cordesius is van Portugees-Joodse afkomst; 
haar moeder is een (jonkvrouw) Boreel. 

Altijd bezig
Marieke heeft haar opleiding genoten aan kunstacade-
mies in Rotterdam en Amsterdam. Ze heeft zelf ook 
lesgegeven; soms geeft ze een workshop aan huis. De 
Oosterse denker Tagore is een belangrijke inspirator 
voor haar. Vogels nemen een opvallende plaats in in 
het werk van Marieke, en die zijn net als mensen! Ze 

hanteert allerlei stijlen en technieken en experimen-
teert tegenwoordig met het beschilderen van kamer- 
schermen op linnen. Voor grotere objecten zoals de 
Ichtus en voor keramiek heeft ze nog een atelier aan 
de Gaslaan. Ze biedt gastvrijheid aan ‘Poëzie aan huis’ 
in de wijk en is actief in de Haagse Kunstkring. Voor 
de onlangs overleden Gerard Fieret heeft ze vlak vóór 
zijn dood nog een Ode geschreven. Een van haar ge- 
dichten is opgenomen in de tweede editie (2008) van 
‘Poëzie op pootjes’. Ze houdt van lezen, de tuin en ver- 
richt nog mantelzorg voor haar moeder. Kortom, 
Marieke Cordesius is nog volop bezig, en alles tegelijk! 

ak

Marieke Cordesius,  
in één zin uitgedrukt

The English Church of St John and St Philip ligt op het hoekje van de Ary v.d. 
Spuyweg en is in de grote internationale gemeenschap die Den Haag rijk is, een 
belangrijk centrum, niet alleen voor het bezoeken van de diensten, maar zeker ook 
voor alle sociale gebeurtenissen die er zijn. Voor engelssprekende mensen is het 
belangrijk om ‘soortgenoten’ te ontmoeten, in dit geval dus andere ‘engelsspre-
kers’. Want ze komen lang niet allemaal uit Engeland; veel mensen komen uit 
Afrikaanse landen (ca 1/3 van de leden), 40% zijn Nederlanders (en zeker niet 
allemaal uit onze wijk of Den Haag!). De overigen komen uit landen als Australië, 
Azië, Amerika etc., in totaal verspreid over 40 nationaliteiten! Door de vestiging 
van veel ambassades en internationale organisaties in Den Haag brengt de kerk 
veel mensen van verschillende achtergronden en culturen bij elkaar.

Oudste Anglicaanse kerk in Nederland
Reverend Tony Roake is de dominee van deze kerk. Hij vertelt me dat de Angli-
caanse kerk al sinds 1586 in Den Haag gevestigd, en de oudste engelse kerk in 
Nederland is. De naam is afkomstig van de vader en de grootvader van John 
Abraham Tinne, de financier van de grond en het gebouw in het Bezuidenhout 
(1872). Het bombardement in 1945 verwoestte de toenmalige kerk totaal. In 1951 
werd de eerste steen gelegd voor deze huidige kerk Meer dan 400 leden zorgen 
ervoor dat deze kerk een bloeiend bestaan leidt. Naast de diensten is er een koor 
(van ca 30 leden en geleid door een professionele dirigent), dat ook in de dienst 
optreedt, er zijn ‘homegroups’ (bijbelstudie groepen), een groep voor moeders 
met jonge kinderen (pre-school), er worden eens per 3 maanden concerten 
gegeven, en natuurlijk kennen we allemaal als wijkbewoners de bazaar en de 
boekenbeurs. Wij zelf hebben afgelopen Kerstmis bv genoten van een heerlijke 
plumpudding, gekocht op de Christmas Fair. Ik ben blij dat ook een keertje te kun-
nen uitspreken, want hij was zóveel lekkerder dan een plumpudding uit de 
winkel!

Iedereen is welkom!
Op zondag worden een aantal diensten gehouden: om 8.30 uur Holy Communion 
(Eucharistieviering), om 9.30 uur een dienst voor iedereen (Worship for families), 
om 10.00 uur de gewoonlijke formele Eucharistieviering, elke 4e zondag in de 
maand om 17.00 uur Evensong (speciaal ook voor kinderen) en tenslotte om 18.30 
uur een informele dienst voor iedereen. Reverend Roake zegt me dat geprobeerd 
wordt “to give a human face to God” (om God een humane verschijning te laten 
zijn). De Anglicaanse kerk ontvangt haar richtlijnen uit Engeland, heeft getrouw-
de voorgangers, en zit een beetje in het midden tussen de Katholieke en de 
Protestantse kerk: wel rituelen, maar toch een wat vrijere uitstraling.
Waarom schaart u zich niet eens onder die 40% Nederlanders en ga eens naar een 
dienst. Iedereen is van harte welkom, zegt Tony Roake.
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De Engelse Kerk

Wat stelt die Ary van der Spuyweg nou helemaal voor? Zou met succes een 
gooi kunnen doen naar de titel ‘de kortste straat van Den Haag’. Een 
handjevol huizen, that’s all. Wel mooie huizen, eerlijk is eerlijk. 

In koffiehuis De Prinsevink wist iemand te vertellen dat er laatst een is verkocht 
voor één komma vijf miljoen, herstel twéé komma vijf. Maar dan heb je wel de 
Scheveningse Bosjes voor de deur! Nou én, moet je daar blij mee zijn?, vroeg een 
van de vaste jongens boven zijn balletje gehakt. En ja hoor, daar kwam weer dat 
verhaal van járen terug. Over geritsel in het struweel. Mannen op zoek naar de 
herenliefde. En als ze die dan gevonden hadden daar niet al te geheimzinnig over 
deden. Tot woede van de overburen die eerste rang zaten. Burgemeester Deetman 
heeft de zaak toen nog gesust. Cruisen in de Bosjes moet kunnen maar dan uit het 
zicht. En laat niet na het aangenaam verpozen de eigenaar met de schillen en de 
dozen. Later kwam er een skatebaan. Daar worden weer hele andere capriolen 
uitgehaald.

hb

Toen wij in 1988, nog kinderloos, ons huis betrok- 
ken op zo’n 250 meter van de Zandvlakte af, 
konden we nog niet bevroeden hoe dat terrein 
ons leven zou verrijken. Drie jongens later was 
het dé plek om uit te razen, te schommelen en van 
de glijbaan te gaan. Heel wat voetstappen lieten 
wij allemaal achter op de intussen vergane én 
definitief verdwenen boomstammen. 

De boomstammen waren dan weer een schip, een 
vrachtwagen, een koets, een horde, een fort, een huis 
of een stadion. Het huisje op de Zandvlakte, ook dat 
is nu ter ziele, had nog het meeste weg van het praat- 
huis uit de Fabeltjeskrant. Wat daar door deze en gene 
besproken werd; het was allemaal heel vermakelijk. 
Dat het huisje na zonsondergang onderdak bood aan 
een zwerver was weer iets minder. Want een serieuze 
wc was daarin natuurlijk niet aanwezig.

De Kuil
Dankzij zeer vasthoudend optreden van wijkbewoner 
Pieter Swart werd begin 2000 De Kuil, een – nog steeds 
– heel erg prachtig ontworpen skatebaan, officieel 

geopend door wethouder Bruins (als vervanger van 
Burgemeester Deetman). De naam ‘De Kuil’ was het 
resultaat van een prijsvraag uitgeschreven op de Ar- 
chipelschool. Pieter Swart trotseerde de kritiek van 
angstige bewoners die bang waren voor het ontstaan 
van een hangplek met lastige hangjongeren in de buurt.  
En wat blijkt nu, na een aantal jaar? Ze spelen zo goed 
naast elkaar. De jongeren aan de ene kant van het hek 
en de baby’s, peuters en kleuters aan de andere kant. 
Houden de ouders, zonder het te weten, misschien 
een oogje in het zeil?
Graffity-kunstenaars hebben kans gezien de uitstra-
ling van De Kuil te versterken. Als ik er langs loop valt 
me op wat een prachtige baan het eigenlijk is. Dat 
vinden de Fransen ook, zoals blijkt uit een skateweb-
site waarop De Kuil vermeld staat als één van de 
negen skateplekken in Les Pays-Bas. 

Weemoedig tuur ik naar het gebied tussen De Kuil en 
de Scheveningseweg. In de zoektocht naar leuke 
plekken voor onze zoons om een balletje te trappen in 
de buurt, droomde ik keer op keer van een veldje in 
het bos. Het is bij een droom gebleven.

cr

Het ooit gedroomde voetbalveldje…
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Vrije Vogel
… met een lam vleugeltje

www.angelique-art.nl

wist u dat

Uit het koffiehuis

www.mariekecordesius.nl

Werknemers Steunpunt



Onlangs is een boek uitgekomen van buurtgenoten 
Karen Kommer, fotografe en Fritz Griffin, schrijver/
architect.
Green lips heet het. Teksten zijn zowel in het Neder-
lands als het Engels afgedrukt. Er komen 28 
jongeren van verschillende nationalitei-
ten aan het woord; allemaal wonend in 
Den Haag. Zij vertellen over hun favo-
riete plek buiten. Op die plek zijn 
zij gefotografeerd.
Heel lezenswaardig zijn hun  
ideeën over klimaatverande-
ring en over verbetering van 
het milieu; maar ook wat zij 
zelf kunnen bijdragen.

Het boek is in december jl. aangeboden aan Wethou-
der Henk Kool. Het ziet er aantrekkelijk uit, zeker ook 
vanwege de fraaie en vaak geestige foto’s. Het boek is 
verkrijgbaar bij de boekhandel. 
  isbn 978.90.7809.52.04. Voor meer informatie zie: 

es

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

Het zal wel ergens toe dienen, de herprofilering van 
de Frederikstraat, maar voorlopig zit bewoner Friso 
Endt mooi in de rotzooi. “Hoe ben ik bezig Den Haag 
te vermoorden,” zijn z’n spottende woorden als we 
hebben plaatsgenomen in zijn bomvolle werkkamer. 
Langs het raam schuifelen voetgangers over wankele 
planken voorbij. “En ik ben ook nog ’s mijn parkeer-
plek kwijt!” 

ij is een van de iconen van de vaderlandse journa- 
listiek. Het Parool, Time/Life, Newsweek, The 
Daily Mirror, nrc Handelsblad – het zijn niet de 

geringste media waarvoor hij werkte. Hij had de primeur 
van zijn leven met de onthulling dat prins Bernhard een 
kwalijke rol speelde in wat de Lockheed-affaire zou gaan he- 
ten. Hij was nauw betrokken bij de zaak Greet Hofmans, 
weer hoogst actueel mede dankzij Cees Fasseur’s boek Ju- 
liana & Bernhard: Het verhaal van een huwelijk 1936-1956. 
Zijn reputatie opende deuren die voor anderen gesloten ble- 
ven. Helemaal toen hij eenmaal voorzitter was van de bui- 
tenlandse persvereniging. “Ik hoefde Lubbers maar te bel- 
len en ik zat de volgende ochtend bij hem in het Torentje.”
Stiefdochter Annette Polderman, van de lijstenmakerij in 
de Bankastraat, had gewaarschuwd: Friso kon wel eens 
geen trek hebben in een interview vanwege zijn gezond-
heid. Dat viel mee. Hij mag dan vijfentachtig zijn, hij is 
een enthousiaste prater. Met ongezouten meningen.  
Zo wil hij wel even kwijt dat het met de gezondheidszorg 
goed mis is. “De ziekenhuizen bij ons deugen niet. Pim 
Fortuyn zei het al: de meeste mensen gaan dood in het 
ziekenhuisbed. Onder specialisten heerst een verlammen-
de hokjesgeest. Ik heb zelf moeten ervaren dat longartsen 
en cardiologen gewoon niet met elkaar praten.”

‘Ik zie de Frederikstraat als  
een stukje Amsterdam in Den Haag’

Fitte tachtigers
Hij heeft in de oorlog veel verzetswerk gedaan. “Ik heb het 
illegale Parool helpen stencillen, onder andere. Ik herinner 
me de triomfantelijke kop ‘En Dresden dreunde…’, zo ke- 
ken we toen tegen die tragedie aan, wisten wij veel. In de 
Leidsestraat in Amsterdam ben ik een keer opgepakt. Mijn 
vader heeft me vrij gekregen door Aus der Fünten, één van 
de Drie van Breda, zesduizend gulden te betalen. In die oor- 
logsjaren heb ik tweemaal pleuritis gehad. Een arts was zo 
vriendelijk daar tbc van te maken, dan kon ik vrij reizen. 
De Duitsers zetten geen mensen met tbc gevangen, ze wa- 
ren als de dood voor besmetting.”

Hij is tot op de dag van vandaag actief voor het weekblad 
Newsweek. Met mannen als Hofland, Heldring en Blokker 
behoort hij tot een journalistieke generatie die nog steeds 
niet is uitgeschreven. Waar halen deze tachtigers de fitheid 
vandaan om zo lang zo overtuigend te blijven presteren? 
Endt heeft een idee: “We zijn voor een belangrijk deel opge- 
groeid in de oorlog. Schraalhans was toen keukenmeester. 
Noodgedwongen hebben we gezond geleefd. Dat zou best 
wel eens het geheim kunnen zijn.” 

Geboren in Naarden, gewoond in Amsterdam, Klaaswaal 
(bij Rotterdam) en nu alweer vele jaren in het Willems-
park, zeer tot zijn genoegen. “Ik zie de Frederikstraat en 
omgeving als een stukje Amsterdam in Den Haag, zij het 
minder smerig en aanzienlijk veiliger”. Veel van wat deze 
stad de moeite waard maakt vindt hij op loopafstand. 
Neem de Malle Molen met zijn eethuizen en café’s. En wat 
dachten we van De Tapperij in de Atjehstraat? “Zó’n res- 
taurant! En dat zeg ik echt niet omdat mijn stiefschoon-
zoon daar toevallig de baas is.”      
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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
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Archipel
ZONWERINGEN & ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB  Den Haag

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

Fax: 070-362 29 66 

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS 

Markiezen
Zonneschermen
Rolluiken
Horren

Horizontale
Verticale jaloezieën
Screens
Parasols

� �
�
�
�

�
�
�

La Ropa
Damesmode & Accesoires

Bandolera                                       
Expresso
Rayure

MAC jeans en pantalons
Zerres

Tassen, ceintuurs & sieraden

Tevens voor al uw stoomgoed

Frederikstraat 22 
Telefoon  070 – 365 6333

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

za 10.30 - 17.00

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

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

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

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

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

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

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

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

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

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

uitsmijters, soepen, etc.

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

tel.070-350 47 25 
fax 070-350 47 25 (catering)
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Journalist Friso Endt

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

Ze hebben het helemaal naar hun zin in de Archipel, 
Arnout en Roline Offers-van Haersma Buma. 
Vorig jaar zijn ze vanaf de Wittenburgerweg in 
Wassenaar verhuisd naar de Riouwstraat hoek 
Lombokstraat, een mooi pand met een gezellige 
achtertuin. Ze zijn de makelaar die hen tipte nog 
steeds dankbaar. Zonder ingrijpende aanpassin-
gen hebben ze hun woning naar eigen smaak 
weten in te richten: klassiek met een warme uit- 
straling, zoals ze zelf ook zijn. Eigenlijk hebben ze 
geen oude banden met de wijk, wel herinneringen. 
Zo zijn ze – in ’69 – in de oude Raadszaal aan de 
Javastraat getrouwd en is het huwelijk ingezegend 
in de Engelse Kerk aan de Ary van der Spuyweg. 
Roline is geboren en getogen in het Benoorden-

hout, fietste via de Javastraat of de Laan Copes naar het Nederlands Lyceum in de 
Willemstraat en had ooit een jaartje pianoles in de Riouwstraat.

Actief   Offers is lid van de Raad van State aan de Kneuterdijk, waar hij nog full- 
time werkzaam is. Daarnaast vervult hij een aantal nevenfuncties, onder meer als 
voorzitter van het medisch tuchtcollege in de Haagse regio en de Stichting Zorg- 
groep De Residentie. Hij zingt in het Residentie Bachkoor met uitvoeringen in de 
Kloosterkerk. Zijn vrouw zoekt het meer in het vrijwilligerswerk: ze verzorgt de 
bestellingen voor de winkel van het Mauritshuis en is lid van het organisatieco-
mité van het Grachtenconcert, het jaarlijkse evenement bij de brug tussen Hooi- 
gracht en Smidswater (de tekening van die plek op de affiche is door haar moeder 
gemaakt). Dit jaar zal wegens het grote succes van twee jaar geleden op 21 juni het 
Cello Octet Conjúnto Ibérico weer optreden. In de schaarse vrije tijd genieten ze 
beiden van hun tuin (waar ze de vogeltjes wel erg missen!) en maken ze avontuur-
lijke reizen. 

Charmes van de buurt   Wat hen vooral zo aantrekt in de buurt is dat alles zo ge- 
makkelijk bereikbaar is. Winkels, restaurantjes, postkantoor, allemaal op loopaf- 
stand. En op de fiets naar het werk, de bioscoop of de sociëteit – dat was vanuit 
Wassenaar toch wat lastiger. Al meteen na hun komst werden ze – mét andere 
nieuwkomers – door een straatgenoot uitgenodigd, dat versterkt nog eens het 
buurtgevoel! Bijzonder is ook de toegankelijkheid van de omgeving, je loopt van- 
zelf tegen leuke dingen aan. Zo waren zij onlangs bij een concert van twee Russische 
pianistes in de Antroposofische School aan de Riouwstraat, waarbij ook gedichten 
werden voorgedragen. Ze genieten van wijkactiviteiten zoals het Wijkfeest en 
Koninginnedag: leuke ideeën zoals het treintje voor de kleintjes en de beste foto 
van de wijk! Enfin, u komt ze vast nog wel eens tegen, en… voor de volgende 
wijkbarbecue kan op Roline een beroep worden gedaan!   ak

Green lips: jongeren over natuur en klimaatNieuw in de Wijk

www.griffinkommer.com



Diaconaal opbouwerk

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

Rond Sint Jacob

Op weg naar Pasen aan de hand van de psalmen.
Dé gelegenheid om de psalmen beter te leren kennen 
en uw voorbereiding op Pasen te verdiepen . Zes don- 
derdagavonden in de Veertigdagentijd met inleiding 
en uitwisseling over de psalmen. Vanaf donderdag 26 
februari: aanvang H.Mis 19.15 uur; aanvang inleiding 
20.00 uur Voor iedereen toegankelijk.

Passieconcert 
Op zaterdag 28 maart a.s. om 16.00 uur: Passieconcert 
door de Capella en de Schola Sancti Jacobi o.l.v. Jos 
Laus. Het programma bestaat uit passiemotetten, 
gregoriaanse gezangen en orgelspel. Organist is 
Willem Hörmann. Entree: € 7,50.

Uitstapjes voor ouderen
Op 17 maart a.s. is er een middaguitstapje naar 
Kijkduin. Vertrek 13.30 uur vanaf het Schakelpunt.
Op zondag 26 april is er weer gelegenheid om de 
Hoogmis in de St.Jacobuskerk, waarna u zoals 
gebruikelijk wordt getrakteerd op een heerlijke  

lunch in de parochiezaal Maria ten Hove. 
Op dinsdag 28 april is ons jaarlijkse uitstapje naar 
Keukenhof. Opgave en informatie: Lore Olgers tel. 
070 324 41 18 of Astrid Cohen tel. 070 354 75 06.

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 uitstap- 
jes. Als u informatie of hulp wilt neemt u dan contact 
op met Lore Olgers tel. 070 324 41 18 of Astrid Cohen 
tel. 070 354 75 06.

 

Open maaltijden
Deze worden gehouden op maandag 2 maart, 30 maart en 27 april in 
het wijkgebouw van de Vredeskapel, Malakkastraat 5. Om 18.00 uur is 
het wijkgebouw open en kunt u iets drinken. Om 18.30 uur begint de 
maaltijd. Opgeven bij Hans ter Schegget tel. 06 40 93 77 71.

Paasweek
Van 6 april t/m 10 april ( de week voor Pasen) is er elke avond om 19.30 
uur een korte dienst van een half uur in de Vredeskapel. Op zaterdag  
11 april is er een Taizéviering, die om 21.30 uur begint.
Met Pasen (zondag 12 april) is er om 10.30 uur een feestelijke Paasdienst 
in de Vredeskapel, voorganger ds J.C. van Dongen. Voor de dienst is er 
om 9 uur een paasontbijt in het wijkgebouw van de Vredeskapel (gratis).

Voor de kinderen 
Vrijdag 3 april om 15.00 uur Palmpaasstokken maken in het wijkge-
bouw van de Vredeskapel (Malakkastraat 5) De ouders worden verzocht 
zelf een gebonden kruis mee te nemen. Zondag 5 april om 10.30 uur 
palmpaasdienst in de vredeskapel. Daarna een optocht met de palm- 
paasstokken. 

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

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

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

voor meer informatie:
Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Pastoor A.J.M.van der Helm 
tel. 070 360 55 92    fax. 070 360 88 43
e-mail. secretariaat@stjacobus.nl
www.stjacobus.nl

Mijn naam is Annemieke Leidekker en sinds september 2008 ben ik vanuit de 
organisatie Stek, voor Stad en Kerk, werkzaam als diaconaal opbouwwerker 
in de wijken rondom de Vredeskapel. Ik ondersteun, in samenwerking met de 
diaconie, de Vredeskapel in het vorm geven van de betrokkenheid bij de buurt, 
de stad en de wereld om haar heen. Dit komt tot uiting in activiteiten zoals 
gezamenlijke maaltijden of themabijeenkomsten waarvoor we buurtbewo-
ners nadrukkelijk uitnodigen. Aankondigingen voor dit soort activiteiten 
kunt u elders in deze krant vinden onder het kopje ‘Vredeskapel’. 
Daarnaast besteed ik ook aandacht aan de betekenis die kerk&buurt voor el-
kaar kunnen hebben, in het gezamenlijk oppakken van signalen, het samen-
werken in vrijwilligerswerk en het aanbieden van diensten naar elkaar. Bij-
zondere aandachtsvelden daarbij vormen kwetsbare groepen in de wijk zoals 
ouderen die dreigen te vereenzamen, mensen die op sociaal of emotioneel ge-
bied in de knel zitten of kinderen die in de verdrukking dreigen te geraken. 

Inspirerend
In de afgelopen maanden heb ik inspirerende voorbeelden van samenwerking 
tussen de kerk en instellingen in de wijk aangetroffen. Zo is in het afgelopen 
jaar het bijzondere theaterstuk “Vreemde Eenden” opgevoerd. In dit stuk 
schitterden toneelspelers van zowel de Vredeskapel als bewoners van Huize 
Tichelaar, een huis voor Beschermd en Begeleid wonen dat onderdeel uit-
maakt van de Kessler Stichting. Dit stuk liet de gebrokenheid van het bestaan 
zien, maar ook hoe mensen daaruit ‘opstaan’. De spelers lieten veel van zich-
zelf zien maar zetten òòk de toeschouwers aan het denken. Ik hoop dat er nog 
vele soortgelijke mooie ideeën en kansen op mijn pad zullen komen.
Bent u geïnteresseerd om mee te denken/doen als kerkelijke of niet-(zo)-ker-
kelijke, belt u mij dan voor vrijblijvende informatie. Ook voor ideeën en/of 
vragen op het gebied van kerk&buurt/het omzien naar elkaar/vrijwilligers-
werk, kunt u mij bellen op 070 318 16 16 (ma-wo-vr) of 06 51 10 70 70, of mailen 
naar aleidekker@steknet.nl. Ik sta open voor nieuwe ideeën en kom graag 
langs voor een gesprek. 

Door haar muzieklerares op het gymnasium is het begon- 
nen: “dat wil ik later ook doen” wist Stieneke Voorhoeve. 
Op het conservatorium kiest ze dus de richting ‘schoolmu-
ziek’ met hoofdvak piano. Als zij later tijdens een verblijf 
in Amerika toevallig belandt in een kerkje waar kinderen 
volgens de Suzuki-methode vioolles krijgen, gaat ze nog 
een stap verder; dit lijkt haar de ideale methode om kin- 
deren viool te leren spelen. En dus volgt zij de Suzuki-
docentenopleiding.

Wat is de Suzuki-methode?
Door een Japanse muziekpedagoog is een methode ontwikkeld 
die overal op de wereld op dezelfde manier wordt toegepast.
>  Uitgangspunt is dat kinderen leren praten, zonder eerst te 

leren lezen of schrijven. Door nabootsen, stimuleren en 
herhaling leert een kind praten. Suzuki-kinders leren 
vioolspelen zonder eerst noten te leren.

>  De kinderen krijgen twee maal per week les. Daar moeten de 
ouders bij zijn. Zij maken aantekeningen en zien hoe ze hun 
kind het beste thuis kunnen helpen met studeren.

> De omgeving is een belangrijke stimulans.
>  De kinderen krijgen les in groepsverband, ergens tussen 5 en 

12 kinderen per groep. Stieneke legt uit: “Kinderen vinden 

het veel leuker om samen les te krijgen. In je eentje is dat 
moeizamer en enger”.

> Alles wordt uit het hoofd gespeeld.
>  Hoge uitzonderingen daargelaten is 6, 7 jaar de beste leeftijd 

om te beginnen. 
>  Er is een vast schema waarin de methode wordt toegepast. 

“Als ze in september zijn begonnen, kunnen ze op 1 novem-
ber het eerste melodietje Kortjakje spelen. Twee maanden 
later leren ze de eerste noten lezen”.

>  Bewegen helpt bij het leren: stampen, lopen of ‘hoelahoepen’ 
terwijl je speelt.

>  In het tweede jaar leren ze al in posities en met vibrato spelen 
en in het derde jaar leren ze ook op de altviool spelen.

>  Iedere maand is er wel een optreden; op de Scheveningse 
boulevard, in een bejaardenhuis, tijdens de Kinderboeken-
markt.

In de meivakantie is er een driedaagse workshop waar kinderen 
enthousiast aan mee doen. Ouders zorgen voor de catering.
En ‘zomers gaan de kinders aan de slag met zigeunermuziek.
De lessen (via het Koorenhuis) vinden plaats in de Riouwstraat. 
“We hebben dit huis er echt op uitgekozen”. De eerste etage is 
helemaal ingericht voor het lesgeven en voor optredens. Met 

een apart speelkamertje voor broertjes en zusjes die meekomen 
en moeten wachten. De instrumenten zijn allemaal leeninstru-
menten tot in de allerkleinste maat (1/32!).

Stieneke Voorhoeve vertelt er met enthousiasme en langdurige 
ervaring over. En ook met trots: ze heeft toch zeker 30 leerlin-
gen in de loop der tijd naar het conservatorium zien gaan. Zelf 
gaat ze geregeld op herhaling tijdens internationale (Suzuki)
leraren-congressen.

U kunt op zaterdag 7 maart tijdens de Haagse Muziek Drie-
daagse een demonstratie bijwonen van een Suzuki-les van 
Stieneke Voorhoeve: van 10.00 - 10.45 uur in de Spiegeltent. 
(www.muziekdriedaagse.nl) Voor meer informatie over de 
lessen kunt u bellen, tel. 070 350 31 05 of mail naar  
juffiestieneke@vioolles.info.

es

Winter 
blues? 
Winter 
blues?

Tijd voor een 
gezellig avondje uit 

in de 
Mallemolen

kijk op 
www.mallemolendenhaag.nl

Wilt u zichzelf of iemand anders voordragen  
voor deze rubriek, laat ons dat horen!  

tel. 350 3784 of mail ellen@archipelbuurt.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

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

Met juf Stieneke Voorhoeve van Kortjakje naar Bach

Wie hoor ik?

‘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

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

Een korte introductie…

Drie wensen vervuld van 
gebruikers Het Schakelpunt

Zeven forse Gleditsia’s of Valse Christusdoorns zijn 
op 10 en 11 december 2008 door de gemeente op de 
stoep voor het Schakelpunt aan de Burg.Patijnlaan 
geplaatst. Zij vervangen de iepen, die vanwege iep- 
ziekte gerooid moesten worden. In Bomennieuws-
brief nr. 19 van gemeente Den Haag staat te lezen: 
Valse Christusdoorn
De Gleditsia triacanthos dankt zijn naam aan de 
Duitse botanist J.G. Gleditsch (1714-1786). Sinds 1700 
is deze boom, die zijn wortels heeft in Noord-Ameri-
ka, ingevoerd in Europa. Het is vooral een boom voor 
straten, parken of voor een middelgrote of grote tuin. 
Uiterlijke kenmerken
De soortnaam triacanthos verwijst naar de driedelige 
doornen die wel 6 tot 7 cm. lang kunnen worden, die 
zowel op de stam als op de takken groeien. De samen- 
gestelde bladeren verschijnen laat in het voorjaar en 
vallen al snel in het najaar af. Ze bestaan uit 14 tot 36 
ellipsvormige kleine blaadjes. De boom bereikt een 
hoogte van 25 meter.
Bloeiwijze
De onopvallende wit-groene bloemen groeien in 
trosjes en bevatten veel nectar. De soms wel 30 cm 

lange peulen met zaden, hangen vaak nog maanden 
verdroogd in de boom als het blad alweer gevallen is.
Gebruik
Deze boom heeft een voorkeur voor een rijke, licht 
vochtige bodem. De valse christusdoorn kan enigs- 
zins te lijden hebben tijdens strenge vorst, hij kan 
dan ook het best geplant worden op een zonnige 
standplaats. Gleditsia triacanthos kun je beter niet 
snoeien, de vorm wordt daardoor al snel ernstig 
aangetast. Als er moet worden gesnoeid, dan kan dit 
het beste midden zomer tot einde herfst worden 
gedaan. Dit bericht komt van de website 
www.archipelbuurt.nl

Ook de aangevraagde zitbank voor Het Schakelpunt 
is geplaatst eind 2008 en al moet het nog gaan zome- 
ren: de bank staat al te wachten op deze zonnige plek!

Bomen terug op stoep voor Het Schakelpunt

Bankje bij Het Schakelpunt en de Borneoflat

Beugels voor de fietsen

www.archipelbuurt.nl

Reorganisatie 
in Het Schakelpunt

In dezelfde periode als bomen en bank zijn de fiets- 
beugels geplaatst voor de Borneoflat. Deze moeten 
voorkomen dat de bewoners van de parterreflats op- 
geschrikt worden door een fietsstuur dat tegen het 
raam slaat. De beugels worden al goed benut door 
bezoekers en zorgverleners. Dankzij de ondersteu-
ning van Maaike Nuij van de dienst stadsbeheer 
kwam het binnen korte tijd voor elkaar.

epb
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Het Servicepunt is vanaf 1 januari ’09 in Het Schakelpunt gesloten, maar er 
is hier nog wel een wekelijks spreekuur op dinsdagmorgen van 10.00-12.00 
uur. Vanaf 1 februari ’09 is Het Schakelpunt in het weekend gesloten. Er zal 
binnenkort gestart worden met psycho-geriatrische (p.g).dagverzorging 
naast de reeds gevestigde somatische dagverzorging. De p.g.-dagverzorging 
zal in een huiselijke ruimte in Het Schakelpunt plaatsvinden.



Gezellig Bingo!

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.  

Beheer: Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer R. Klein  penningmeester 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

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

De heer W. Oostdam  bestuurslid 
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
Ouderenwerk Centrum Zuid
Consulente: Patricia Haverkort

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

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

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

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

Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis 
open vanaf 08.00 uur.
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Telefooncirkel voor ouderen
De Telefooncirkel is er voor ouderen die alleen 
wonen, of moeilijk de deur uitkomen. De Telefooncir-
kel wordt iedere ochtend gestart door een vrijwillige 
medewerker tussen 9.00 en 9.30 uur. Aan de Tele-
fooncirkel Archipel/Willemspark nemen ouderen 
deel, die elkaar in een afgesproken volgorde bellen. 
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 heeft voor de telefooncir-
kel, dan kunt u contact opnemen met de coördinator 
mevrouw Pia Jansen, tel. 070 350 70 58 of Matthias 
Wenzel, consulent Ouderenwerk/ouderenadviseur 
St. Zebra, p.a. Elandstraat 88, via tel. 070 424 81 15.

Samen eten in het Klokhuis
Pannenkoeken elke maandag en vrijdag, zo tussen 
11.45 en 13.00 uur, naturel of met appel (€ 0,90) of met 
spek (€ 1,10). Reserveren is niet nodig, kom rustig 
langs; alleen of neem een vriend, vriendin of partner 
mee. Elke dinsdag van 17.15 - 18.30 wordt de 3-gangen 
maaltijd geserveerd die gekookt wordt door de 
Stichting Eykenburg. Reserveren is noodzakelijk en 
men kan daarvoor bellen tot maandag 12.00 uur naar 
070 350 35 11. De kosten zijn € 5,50 per persoon.

Winterweekend
Cultureel programma + maaltijd
Hierbij bieden wij u het programma-overzicht voor 
februari en maart 2009 van de Winterweekend-activi-
teiten aan. Het programma bestaat uit 4 zondagmid-
dagen, waarbij een optreden en een warme maaltijd 
(twee-gangen-menu) worden aangeboden. 
Het programma vindt plaats in de wijkcentra het 
Klokhuis en de Heldenhoek. Het ‘Winterweeken-
daanbod’, is een initiatief van het Ouderenwerk van 
de St. Zebra. Het programma ziet er als volgt uit:

Goochelaar in het Klokhuis
Zondag 8 maart 
‘Thoraldo’, vermaard magiër en illusionist vertoont 
zijn magische kunsten. Aansluitend maaltijd: 
rookworst, zuurkoolstamppot en toetje.

Suara Angklung 
Zondag 22 maart 
In de Heldenhoek komt Suara Angklung.
Optreden van ‘Suara Angklung’ met West-Javaanse 
bamboe-muziekinstrumenten. Aansluitend maaltijd: 
nasi rames en toetje.

De zaal is open vanaf 14.00 uur. Een zondagmid-
dagprogramma begint om 14.30 uur en is, na het 
nuttigen van de maaltijd, doorgaans om 17.45  
uur afgelopen. 
Toegangskaarten á € 5,00 (met Ooievaarspas:  
€ 3,50), inclusief de maaltijd, zijn vanaf twee 
weken tevoren (tot de donderdag voorafgaand), 
verkrijgbaar bij: ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 
070 350 35 11 en De Heldenhoek, Elandstraat 88, 
tel. 070 424 81 15.  

Computercursus 
In het Klokhuis
U kunt zich weer aanmel- 
den voor een computer- 
cursus voor beginners (don- 
derdagmorgen) en een beetje 
gevorderden (dinsdagavond 
of vrijdagmiddag). Ook als u speciale wensen heeft 
willen we bekijken of we dat met de docenten kunnen 
invullen. Belt u ’s-morgens tussen 9.00 en 12.00 uur, 
tel. 070 350 35 11.

Nieuw: Qi Gong op maandagochtend  
In het Klokhuis
Al een jaar of vier wordt er in het Klokhuis op woensdagavond enthousiast 
aan Qi Gong gedaan. Qi Gong zou je kunnen zien als Chinese dynamische 
yoga. De oefeningen zijn speels en worden zittend, staand en soms liggend 
uitgevoerd. Er is afwisseling in de meer dynamische oefeningen en medita-
tieve oefeningen. Het geheim is dat wat je ook doet dit alles vanuit aandacht 
en zachtheid wordt aangezet. 
De oefeningen schonen het fysieke lichaam op waardoor de doorstroming 
wordt verbeterd en de afvalstoffen worden afgevoerd. Je conditie verbetert 
langzaamaan en de vitaliteit neemt toe. Een algeheel gevoel van welbevinden 
is het resultaat.
De oefeningen zijn makkelijk aan te leren en Qi Gong is daarom geschikt 
voor jong en oud. De nieuwe cursus start op maandagochtend 2 februari en 
geeft mensen de gelegenheid om overdag Qi Gong te doen. Blijf gezond en 
jong en start de week fit met Qi Gong op maandagochtend van 11.00 - 11.15 
uur. Instromen is mogelijk. Voor info en opgave: Alka Derks, email:  
alka.derks@planet.nl, tel. 070 306 21 89. Zie ook:
    

Beheer van het Klokhuis
Sinds 1 januari is de beheerder Willem van der Toorn vertrokken. Zijn 
werkgever Zebra kon zijn werkplek niet behouden. Nu neemt voorlopig 
Randjeni Dubar alle taken waar tot er een oplossing is gevonden voor het 
beheer.

Koempoelan Zebra 
Iedere 2e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. Een gezellige, maar 
vaak ook een leerzame bijeenkomst gehouden in Wijkcentrum Het Klokhuis 
aan de Celebesstraat 4 Den Haag, tel. 070 350 35 11. U betaalt bij ons nog 
steeds de entreeprijs van € 2,50 inclusief een kopje koffie of thee. Dit dankzij 
de vele artiesten, die voor ons een vriendenprijsje willen berekenen.
Ook de djadjan zal dit seizoen niet ontbreken. Wij hopen u dan ook te mogen 
begroeten op een van de volgende Koempoelan bijeenkomsten.
Woensdag 11 maart
Mevrouw Koos Wentholt trakteert ons op een dialezing over de hofjes in Den 
Haag en Archipelkwartier. Koos was werkzaam bij het gemeentearchief als 
educatief medewerker en is historica. Mensen, die haar eerder ontmoet 
hebben weten dat zij enorm enthousiast kan vertellen. Een echte aanrader!
Woensdag 8 april
Mevrouw Lenie Thomson, paragnoste. Al heel wat jaren komt zij bij ons. U 
kunt een voorwerp, foto of sieraad meenemen. Ook is het mogelijk bij haar 
een kaart te trekken. Zij probeert iedereen deze middag aandacht te schenken.
Woensdag 13 mei
Zangoptreden Mevrouw Bigler en haar zangstudentes treden voor ons op, zij 
zullen begeleid worden door een pianiste.Wij trakteren u op een extra kopje 
thee met wat lekkers, een the complet genaamd. Een leuke muzikale middag, 
die de zomerstop zal inluiden.

Wij hopen u te mogen begroeten! De werkgroep: Anneke, Sonja, Sylvia, 
Mieneke, Carmen, Erna en Patricia.

Sinds een tijdje wordt elke 3e woensdag van de maand een bingo georga-
niseerd in de benedenzaal van het Klokhuis. De volgende bingo’s zijn op  
18 maart en 15 april, de aanvang is 13.45 uur en het duurt tot ongeveer 15.45 
uur. Deelname is mogelijk voor iedere volwassene, de kosten zijn € 2,50 voor 
de eerste kaart inclusief een kopje koffie of thee, een 2e kaart kost € 2,-.  
Er zijn leuke prijzen.

Voor informatie bel met het Klokhuis, tel. 070 350 35 11 en vraag naar 
Liesbeth. Reserveren is niet nodig.

Nieuwe leden voor de Bridgeclub welkom
Elke dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur wordt niet alleen serieus maar ook 
gezellig gebridged in de benedenzaal van het Klokhuis. De wedstrijdleider, 
de heer Wijnand Punt wil ook u graag verwelkomen. Er zijn nu wekelijks zo’n 
20-24 spelers, maar er is altijd plaats voor nieuwe leden of voor belangstel-
lenden die eens willen komen kijken. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij  
de administratie van het Klokhuis, tel. 070 350 35 11 of bij de heer Punt, 
tel. 070 392 04 02.

www.healingtao.info

Tafeltennis in ’t Klokhuis
Elke maandagmiddag is een enthousiaste groep 
sportieve mensen aan het tafeltennissen in de 

benedenzaal van het Klokhuis. U kunt altijd 
eens komen kijken of u het leuk vind om mee 
te doen. De tijden zijn van 13.30 tot 15.30 uur. 

Contactpersoon is Joop Jansen. 


