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elaas, slechts zwakke argumenten worden
gebruikt voor de gemeenteplannen voor
een tramtunnel of tunnelbak onder de Koninginnegracht. De gemeente (wethouder, coalitie
van PvdA, VVD en GroenLinks) zullen betere argumenten moeten gebruiken om bewoners van
het nut van zo'n tunnel te overtuigen. De bottlenecks voor het autoverkeer liggen niet bij de
kruisingen met de Koninginnegracht, maar
vooral op de overvolle Centrumring en bij de
aansluitingen met de Utrechtsebaan.
Rover heeft een even elegante, als praktische
oplossing voor de tramtunnel. In het kort komt
het erop neer, dat Rover voorstelt lijn 9 te voorzien van RandstadRail materiaal. (Dit materiaal
is sowieso onderdeel voor de beoogde tramtunnel of open bak!).
Deze trams zijn 30% groter, dan de huidige
trams en zijn koppelbaar. Een dubbele tram
heeft een zeer grote vervoerscapaciteit. Met
toch een goede frequentie is de tramtunnel niet
nodig en is er voldoende capaciteit voor het
kruisende autoverkeer.
Verder wijst ook Rover op de onherstelbare
schade, die wordt aangericht aan het beschermde stadsgezicht: de Koninginnegracht.
Tijdens het Milieucafé van 15 december 2009
werd nog een aantal nadelen van de ondergrondse haltes door Rover genoemd: onpraktische toegangen tot ondergrondse perrons voor
gebruikers, het vervallen van de halte Laan Copes van Cattenburch, uitnodiging van criminaliteit en vandalisme, grote onderhoudskosten
van de stations (€ 500.000 per station per jaar).
Een slecht en duur plan voor de wijk, OV-gebruikers en belastingbetalers.
Conclusie: Niet aanleggen, die tramtunnel
of open bak voor lijn 9. Laten ze dit geld besteden aan de Integrale ondertunneling van
de Noordwestelijke Hoofdroute, zodat een
14-tal wijken kan profiteren van een betere
doorstroming.
Guus Nieuwenhuys
www.archipelbuurt.nl
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Het Schakelpunt dicht,
de ouderen op straat

SMS-Alert

Vlak na Kerstmis kregen de bewoners van de Borneoflat naast Het Schakelpunt
een brief van hun woningbouwvereniging Staedion met deze schokkende
boodschap die per 1 januari 2010 van kracht is geworden. Eigenaresse van Het
Schakelpunt, Florence was al geruime tijd in gesprek met Staedion en de
Gemeente om geld los te krijgen om de kosten van de algemene activiteitenruimte te kunnen financieren.
Door het wegvallen van subsidiegeld voor de (somatische) dagverzorging kwam er bij
Florence geen geld meer binnen, omdat in Het Schakelpunt geen "zorg" meer
geleverd werd, maar ‘welzijn’. De overgang van financiering door awbz-zorg naar de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning–welzijn (wmo) is al geruime tijd een feit.
De Gemeente, die het beheer heeft over de wmo, heeft deze welzijnstaak niet
overgenomen in Het Schakelpunt, ondanks eerdere signalen uit de buurt.
Geen ‘gouden bergen’
meer – Er is in het najaar
een behoeftepeiling
gehouden door Staedion
onder de bewoners met de
vraag wat zij financieel
wilden bijdragen als de
voorzieningen gehandhaafd zouden blijven.
Aangezien alle bewoners
in de flat zijn komen
wonen in de wetenschap
dat deze voorzieningen
ter beschikking waren, was de vraag of ze alle beloofde gouden bergen achteraf ook
maar zelf wilden betalen, gênant. Staedion heeft in haar brochures jarenlang
gepronkt met alle voorzieningen in Het Schakelpunt zonder hier voor te betalen.
Ook wonen er in de Borneoflat mensen, die deze voorzieningen nu (nog) niet nodig
hebben of er (nog) weinig gebruik van maakten. De groep, die er wel gebruik van
maakt, is het afgelopen jaar al geconfronteerd met sluiting in het weekend, avondmaaltijden gestopt, van vijf naar drie dagen, dagverzorging weg… en nu alles dicht.
Ook de vrijwilligers staan nu op straat, maar zijn gemotiveerd zich weer voor Het
Schakelpunt in te zetten.
Langer zelfstandig thuis wonen door ouderen is het beleid van de overheid, maar
inmiddels worden de mogelijkheden om dit te kunnen doen afgekalfd. De eerste
bewoners zijn nu inmiddels al naar een verzorgingshuis gegaan.
Sociale contacten in directe omgeving, samen koffie drinken, eten, gymnastiek op
de stoel, de wisselbibliotheek, spelletjesmiddag… vooral belangrijk voor de mindermobiele ouderen. ’t Klokhuis is voor vitalere ouderen deels een alternatief.
Vechten met de Gemeente – In de jaren tachtig zijn de twee verzorgingshuizen Deo
Volente en Huize Irene gesloten en is er door het Ouderenwerk in de buurt geknokt
voor een alternatief: Het Schakelpunt. Dankzij een motie in de Gemeenteraad is dit er
ook gekomen in 1991. Florence wil de ontmoetingsruimte nu gaan verhuren met een
voorkeur voor een zorginstelling. Om deze ruimte als kantoor te kunnen verhuren,
zou er ingrijpend verbouwd moeten worden. Dat geld kan wel beter besteed worden.
Met de Gemeenteraadsverkiezingen in zicht is het een goed moment om het gevecht
weer aan te gaan. Op de Nieuwjaarsreceptie in ’t Klokhuis hebben Groen Links en D66
al laten blijken dit aan te willen kaarten: wie volgt?
epb

Kies-pijn: beter
voorkomen
dan genezen
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Ondergrondse
nachtmerrie voor de
Koninginnegracht?
Wordt er gekozen
voor een tramtunnel
of open bak?
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International
Residents
Much of the material in this community newspaper can be found in English on the international section of the community website:

www.archipelbuurt.nl
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Op huisbezoek:
Ferry
Mingelen
>> pagina 5

Wat valt er te kiezen?
Op woensdag 3 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad. De redactie probeerde op een rij te
zetten wat de verschillende partijen voor u in petto
hebben. Er doen erg veel groeperingen mee aan de
verkiezingen, dus we hebben ons beperkt tot de
6 partijen die in de afgelopen verkiezing voor het
Europese Parlement het beste scoorden in Archipel/
Willemspark. Dat waren (in afnemende populariteit)
D66, VVD, PVV, GroenLinks, CDA en PvdA. Partijen
(behalve de PVV) hebben een Haags verkiezingsprogramma, dat ze graag toezonden en waaruit
de redactie kon putten. Verder staan de partijstandpunten over verkeer hiernaast al vermeld in het
artikel van onze gastredacteur Stijn Verbeek. Maar
er zijn nog genoeg andere onderwerpen waarop
een kiezer zijn stem kan baseren. Wij denken dat
bv. ouderen- en jongerenbeleid, wonen en werken
voor u interessante onderwerpen zijn. Over al deze
onderwerpen verschillen de partijen van inzicht. Ze
beschrijven in hun programma’s vaak wat ze willen,
soms wat ze gedaan hebben en wat ze gaan doen.
Burgemeester en wethouders besturen de stad, de
wethouders worden geleverd door de coalitiepartijen. In het huidige college zijn dat PvdA, VVD en
GroenLinks. De redactie van deze wijkkrant koos
voor u alvast een info-pakket verderop in de krant.

>> pagina 6 & 7
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Voorbeeld politie
sms-bericht

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

contact ruimtelijke ordening
tim@archipelbuurt.nl
contact verkeer
willem@archipelbuurt.nl
contact openbare ruimte
jacqueline@archipelbuurt.nl
wijkberaadsvergadering
donderdag 25 maart 2010
20.00 uur, ’t Klokhuis,
Celebesstraat 4
wijkkrant
Sluiting kopij: 22 maart 2010
Sluiting advertenties: 29 mrt ’10

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
Annebel Schipper
website
www.archipelbuurt.nl
nieuws voor de website
website@archipelbuurt.nl
nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden kan via de website

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

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

Borneoflat – Staedion –
informatie 0900 14 24

Diaconaal opbouwwerker
Annemieke Leidekker, t.318 16 16

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

Florence Het Schakelpunt
Burgemeester Patijnlaan 1900
2585 cb Den Haag

tussen 9.00-12.00u, t 7541310
(calamiteiten 413 10 00)

Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
Info: maand. t/m donderdag

Prikpost huisartsen
dinsdag en donderdag
09.00 - 10.30 uur

Katten op

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

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

Pedicure
Deborah Veltman, maandag
t. 06 47 47 45 49 (op werkdagen)
Stichting Terminale Zorg
door vrijwilligers t. 754 13 30
e. info@terminalezorg.nl

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Aria Veen (17 jaar)
Vincent Verhulst (19 jaar)
Jorrit Verhulst (15 jaar)
Merel Oosterhof (15 jaar)
Willemijn Oosterhof (16 j.)
Mw M. Vollema (19 j.) za/zo
Laurens Bos (15 jaar)

pas!

t. 354 05 01
t. 352 15 43
t. 352 15 43
t. 310 77 74
t. 310 77 74
t. 06 519 58 607
t. 06 361 99 624

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

Onze clubs
Damesclubs
Dinsdag: 19.30 - 22.00 uur
Woensdag: 10.00 - 12.00 uur
Cokkie Bonte, t. 346 35 23
Do-it-yourself club
Maandag 9.30 - 12.00 uur
Irna Schurwanz, t. 389 74 12

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

Klachten Stadsbeheer >> bel 14 070
2 archipel & willemspark februari 2010

SMS-Alert binnenkort
ook in uw wijk
De gemeente en de politie zijn er om uw veiligheid te waarborgen. Maar ook
u kunt een bijdrage leveren aan een veilige woon- en leefomgeving. Meld u
aan voor politie SMS-Alert en wij hebben er extra ogen en oren bij! De politie stuurt u dan SMS-berichten als er bijvoorbeeld in uw wijk een inbreker
rondloopt of als er een kind wordt vermist.
SMS-Alert succesvol SMS-Alert is niet alleen in andere politiekorpsen een groot
succes, maar zeker ook in Haaglanden.Er zijn al ruim 36.000 deelnemers en dat
aantal groeit nog steeds. Dankzij SMS-Alert werd een aantal verdachten in onze
regio aangehouden en zijn vermiste kinderen teruggevonden. Deelnemers werden
gewaarschuwd voor oplichters aan de deur en kregen tips om inbraken te voorkomen. Deze resultaten zijn aanleiding om in de regio Haaglanden verder te gaan
met SMS-Alert. In maart 2010 verwachten wij een eerste bericht te kunnen verzenden. De sms-dienst is tot nu toe beschikbaar in Loosduinen, Zoetermeer,Midden
Delfland. Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en
het Westland.
Dieven aangehouden, inbraken opgelost… Met SMS-Alert kan de politie u zeer
snel informeren. Bijvoorbeeld: een kind is zoek of een inbreker is in uw wijk gesignaleerd. U kunt tips en andere bruikbare informatie doorgeven aan de politie. Met
deze informatie kunnen wij mogelijk het vermiste kind terugvinden of de inbreker
aanhouden. Het is niet speciaal de bedoeling dat u verdachten opspoort en aanhoudt. Van u verwachten we dat u goed oplet en de juiste informatie doorspeelt.
We gebruiken SMS-Alert ook om u in te lichten over preventiemaatregelen als u
op vakantie gaat of rond de jaarwisseling. Alle informatie die de veiligheid in uw
wijk vergroot, komt voor dit project in aanmerking.
U kunt sms-berichten verwachten als er bijvoorbeeld
> een kind wordt vermist
> een inbreker of straatrover in uw buurt rondloopt
> een onbevoegde collectant of andere oplichter (babbeltrucs) aan het werk is
> er zakkenrollers actief zijn in uw winkelcentrum
> er gevaarlijke medicijnen verloren zijn
U kunt één of meerdere keren per week een sms’je krijgen, maar het kan ook zo
zijn dat u een tijd lang geen bericht van ons ontvangt. Dan zijn er geen situaties of
incidenten waarvoor dit middel kan worden ingezet. Ook is het niet de bedoeling
dat u tijdens de nachtelijke uren politie sms’jes krijgt, hoogstens in zeer uitzonderlijke situaties.
Politiebericht Hoe het politiebericht eruit ziet ziet u op de foto hierboven. Ziet u
de mogelijke verdachte? Bel dan direct 112 en vertel dat u reageert op politie smsAlert en wat u hebt gezien. U wordt dan direct doorverbonden met het desbetreffende politiebureau. In niet-spoedeisende alerts belt u altijd met 0900-8844.
Over de afloop van de meeste voorvallen ontvangt u van de politie een tweede sms’je.
Geen kosten De sms’jes die de politie verstuurt, ontvangt u kosteloos. Sommige
providers rekenen een klein bedrag voor het aanmelden voor politie SMS-Alert of
vooraf bepaalde kosten als u in het buitenland bent.
Burgernet komt vanaf 2010 In 2010 gaat Burgernet SMS-Alert vervangen. Met
Burgernet kan een deelnemer naast het SMS-bericht ook e-mails verwachten of via
de vaste – of mobiele telefoon een ingesproken bericht. Burgernet is een modern
technisch systeem dat landelijk wordt ingevoerd. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor een database van de deelnemers is het belangrijk om een aantal
gegevens van u te vragen, zoals uw naam, voorletters, geboortedatum, adres en
postcode. Uiteraard worden uw gegevens binnen het privacyreglement van de
politie zorgvuldig behandeld.
Aanmelden SMS-Alert Dit kan snel en eenvoudig. Op de website van Politie
Haaglanden (www.politie.nl/haaglanden) staat aangegeven hoe u zich voor het
werkgebied Karnebeek kunt aanmelden.
Voorbeeld Toets: phgl2585tj4 op uw mobiele telefoon(vervang 2585tj4 door uw
eigen postcode en huisnummer) U krijgt dan een bevestiging van aanmelding.
Vragen? Mocht u vragen hebben over politie SMS-Alert, dan kunt u bellen met de
relatiebeheerder SMS-Alert en Burgernet via telefoonnummer 070-4243394. Elke
dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur is er telefonisch spreekuur. Ook kunt u een mail
zenden aan SMS-Alert@haaglanden.politie.nl
Politie Haaglanden Coördinator SMS-Alert: Jorien Janse, bureau Karnebeek.
Meld u aan voor politie SMS-Alert in uw wijk Archipel/Willemspark.
Met politie SMS-Alert maakt u het veiliger in uw buurt.

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

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

Onze huidige vrijwillige bezorgers van de wijkkrant doen dit 5x
per jaar (meestal) in hun directe omgeving en zijn hier gemiddeld
een uurtje per keer mee bezig. Dankzij hun hulp krijgen de
bewoners hun wijknieuws in de bus of op de mat. Nu zoeken we
bezorgers voor a) de Javastraat (dit bezorggebied kan gesplitst
worden in 2 stukken), b) voor de Koninginnegracht tussen
Laan Copes en Dr.Kuyperstraat, c) voor het Mallemolenhofje
en Schuddegeest, d) Madoerastraat/Malakkastraat.
Door uitval van de bezorger, die deze grote portie voor zijn
rekening nam, is de laatste wijkkrant van 2009 waarschijnlijk niet

overal bezorgd in dit gebied. Onze excuses hiervoor, maar
wellicht dankzij uw hulp zal dit in 2010 niet meer voorkomen. De
wijkkranten worden in wijkcentrum 't Klokhuis, Celebesstraat 4
afgeleverd door de drukker en worden hier ook door de bezorgers
opgehaald. Reacties graag naar het secretariaat, Jolanda Arendse,
tel 3503511 (op dinsdag en vrijdag) of per e-mail secretariaat@
archipelbuurt.nl

winnaars
fotowedstrijd
Twee Ereprijzen
uitgereikt voor ’09
10 januari 2010 - Linda Fairwether Nash en Jaap Drijver zijn nog
volop bezig met hun activiteiten voor website en nieuwsbrief.
Het bestuur vindt dat zij nu al geëerd moeten worden met de
ErePrijs van de bewonersorganisatie. Voorzitter Wybe Taekema
heeft hun tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de zilveren speld
uitgereikt.
ErePrijs 2009 voor Linda Fairwether Nash als dank voor haar
grote inzet vanaf de start in 2002 voor de website van Archipel &
Willemspark. Linda verzorgt daarin met grote zorgvuldigheid
het internationale Engelstalige gedeelte, waarbij zij extra Haagse
informatie toevoegt voor de vele expats in de wijk. Haar
deskundigheid als ontwerper is zichtbaar in veel uitgaven van
A&W: website, nieuwsbrief, muurkrant en de verjaarskalender
uit 2004.
ErePrijs 2009 aan Jaap Drijver als dank voor zijn grote inzet
voor de website van Archipel & Willemspark.
Sinds de zomer van 2003 verzorgt Jaap als webmaster de
technische realisering. Bij de ontwikkeling van de nieuwsbrief
(2008 & 2009) en van de digitale muurkrant (2009) was zijn
enthousiaste inbreng aanzienlijk. Bij wijkfeesten en andere
evenementen laat hij zich blijmoedig inschakelen en draagt zo,
heel terloops, bij aan het succes. Bekijk deze prachtige website.
www.archipelbuurt.nl

De websiteredactie ontving schitterende winterfoto's van
wijkbewoners. Vooral sneeuwpoppen in alle maten en soorten
bleken favoriet. Als allermooiste wijkfoto is een foto van Auke
van der Kooi gekozen. De Olympustoren stralend in de zon boven het besneeuwde Monchyplein liet ook de redactie stralen.
De tweede prijs is voor Manon Lavèn. Beide fotografen krijgen
een Haagse Kakker (van de warme bakker) als prijs aangeboden.

1

1e prijs
Auke van
der Kooi
Monchyplein
vanuit de 4e
verdieping

E

ind november jl. vond de heer G., voormalig
notaris en bewoner van de Laan Copes, bij
terugkomst van enkele dagen buitenland tot zijn
verbijstering een bijzonder procesverbaal op de
deurmat. Hierin stond vermeld, dat in zijn afwezigheid de politie met een machtiging van de officier van
justitie zijn woning een uur had doorzocht en wel
met vijf personen. De buren hadden valselijk
geklaagd over een wietlucht. Onnodig te zeggen dat
dit voorval de 87-jarige notaris geen goed heeft
gedaan. Het heeft zijn nachtrust verstoord en zijn
hartritmestoornissen verergerd. Op zijn brief aan de
officier van justitie naar aanleiding van deze gang van
zaken is na een maand nog geen antwoord gekomen.
Een typisch geval van Ie Wie(t) Waai Weg.
epb

Kiezen is geen
plicht meer,
maar nog steeds
een voorrecht

Van boeken krijg
je nooit genoeg

H

et Damesleesmuseum aan het Nassauplein heeft
nieuwe titels aan haar toch al imposante bibliotheek toegevoegd. Het gaat hier om boeken in het
Nederlands en de drie moderne talen. Ze zijn van de
hand van auteurs als Nelleke Noordervliet, Joke van
Leeuwen, Paul Auster, Ruth Rendell, Amélie Nothomb
en Herta Müller. Zie de wonderschone website.
www.damesleesmuseum.nl

2
2e prijs
Manon Lavèn
Mallemolen
hofje

Fotografe Karen Kommer, die veel foto’s voor website maakt, geven
we graag de eer tot extra plaatsing van een ‘sneeuwpoppenfoto’.
De hevige sneeuwval rond 20 december leidde tot een ware sneeuwpoppenexplosie en tot fraaie foto’s van die poppen.

Vanuit de verte bezien leek het alsof op het winterse Burgemeester De Monchyplein een memorabele prestatie was verricht.
Hier had de Rodin onder de sneeuwsculpturisten een sneeuwpop
geboetseerd die er wezen mocht. Applaus. Wie inzoomde kreeg
een koude douche. Niks sneeuw, plástic. Zoiets als een opblaasbare palmboom aan de Rivièra. Toch ergens wel geestig.
hb

Een hoogbejaarde,
blowende notaris?

✏

secretariaat
Administratieve ondersteuning
mw Jolanda Arendse
dinsdag: 09.00 - 14.00 uur
vrijdag: 09.00 - 14.00 uur
t. 350 35 11
e. secretariaat@archipelbuurt.nl

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

Stadsbus op groen
gas

D

e busvloot van de HTM bestaat in 2011 helemaal
uit aardgasbussen. Nu zijn dat er al 45. U heeft ze
vast al gezien: ze hebben wel wat van een luchtballon,
met zo’n mooi gebolde tank op het dak. Op zich is
rijden op gas al goed voor het milieu, vergeleken met
de gebruikelijke diesel. Nog mooier is dat de HTM
biogas heeft ingekocht, waardoor de bussen klimaatneutraal kunnen rijden. Biogas is ‘groen’ gas dat
gezuiverd uit de biogasinstallatie komt en wordt
toegevoegd aan het aardgasnet. En de motoren zijn
ook nog eens stiller. Laten we dus vaker de bus
pakken in plaats van de auto, het is immers zonde
zo’n mooie, schone stille bus leeg voorbij te zien
rijden.
mo

Niet kiezen is
zwijgend kiezen

✏

Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag

Buurt in beweging

Wijkkrantbezorgers
gezocht in de directe
omgeving

foto A.v.d.Kooi

wijk • wijs • wijzer
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op huisbezoek

Ferry Mingelen

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering
Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

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

Tuinaanleg en onderhoud
Hoveniersbedrijf

‘DE CONIFEER’

Ook voor uw sierbestrating, kleine
sloopwerkzaamheden, metselwerk en snoeien en
rooien van bomen.
Met eventueel bijlevering van alle tuinmaterialen.
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

‘De Archipel,
een heerlijk dorp’

Het is de vrijdag vóór de presentatie van het rapport
van de commissie-Davids. Of het vraaggesprek niet
langer dan drie kwartier hoeft te duren, want hij wil
zich in alle rust kunnen inlezen op het Irak-dossier.
Nog afgezien van andere grote kwesties die spelen:
de strafzaak tegen Wilders, de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en de oplopende spanning vanwege de aangekondigde bezuinigingsoperatie die
35 miljard euro moet gaan opleveren. Kortom, de
parlementair journalist en presentator van NOVA
en NOS heeft het druk.

E

en fraai, Couperiaans herenhuis in de Balistraat.
Ferry Mingelen (1947) laat zich ontvallen dat minister Donner er ooit nog heeft gewoond. Hij is ons
voorgegaan naar de plek waar het gezinsleven zich vooral
afspeelt: de oergezellige woonkeuken. Of we koffie willen.
Hij oogt fit en afgetraind. Komt uiterst relaxt over.
Eigenlijk zoals we hem kennen van het scherm. Want dát
maakt hem tot een bijzondere tv-persoonlijkheid: de losse
toon van zijn presentatie en het gemak waarmee hij zijn
zinnen formuleert. Waarbij hij kan terugvallen op een
inmiddels ongetwijfeld formidabele kennis van wat er op
en rond het Binnenhof speelt en speelde. Hij relativeert:
‘Eigenlijk heb ik een slecht geheugen. Bij mij is het meer
een kwestie van instinct. De manier waarop politici met
elkaar omgaan, hoe ze hun taal gebruiken, wat ze zeggen
en vooral wat ze niet zeggen. Daar ontleen ik de nodige
inzichten aan.’

Práát hem niet over de effecten van het Verkeers Circulatie
Plan. Fel: ‘We zitten hier temidden van enorme verkeersopstoppingen. Een chaos. Alles staat hier te roken en te
ronken, één grote file. Als je als voetganger tijdens het
oversteken niet geschept wordt, dan word je wel gesneden.
Lévensgevaarlijk. En aan de fietsers heeft ook niemand gedacht. Kan iemand mij uitleggen waarom je op de Laan
Copes wél een fietspad aanlegt en in de Javastraat niet?
Mij ontgaat de logica.’ Voor een beetje slimme partij moet
hier toch winst te halen zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen? Maar Ferry Mingelen is van de landelijke politiek,
niet de lokale. ‘Den Haag heeft grote problemen, vooral op ’t
veen is er veel ongenoegen.’ Meer wil hij er niet over kwijt.

ANNELIES
Bankastraat 44
Telefoon 070 355 02 44
www.zuivelland.nl
kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soorten binnen
en buitenlandse kaas
• versgebrande noten
• boeiend assortiment olijven
• kaassouvenirs
voor kenners van smaak!

APOTHEEK
NAUTA
•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70
• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62
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waar blijft
de tijd

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)

De Laan Copes van Cattenburch anno 1900; een foto om even bij
weg te dromen. Genomen vanaf de kruising Bankastraat/Nassauplein.

SCHOONHEIDSINSTITUUT

Ria Wiek

Bij Schoonheidsinstituut Ria Wiek kunt u o.a. terecht voor:
 diverse schoonheidsbehandelingen
 permanente ontharing (ELOS)
 microdermabrasie
Ria Wiek (l) en Christel Reijgersberg

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

Wijkkranten A&W
verkrijgbaar in ’t Klokhuis
Celebesstraat 4

A
A

 verwijderen pigmentvlekken
 manicure en voetverzorging

Website

archipelbuurt.nl

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

www.archipelbuurt.nl

Treurig dat diezelfde Laan Copes nu kan meedingen naar de titel
‘de drukste verkeersader van Den Haag’.
Met dank aan de heer Bob Feenstra

A

 verwijderen rode vaatjes

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

Hij begon zijn carrière in 1969 op de stadsredactie van
Het Vrije Volk. Nu staat hij alweer vele jaren in, zoals hij
het zelf noemt, ‘de frontlinie van de journalistiek’. Zwaar
werk, zeker. Maar hij heeft er nog steeds veel plezier in.
Dus zolang mensen nog niet roepen dat hij ’s moet ophouden, gaat hij door, zeker tot 12-12-12. Als hij de aow-leeftijd heeft bereikt…
hb

Op loopafstand
Hij is getrouwd met Marike en vader van Willem (13) en
Koen (8). Een man op een bejaard rijwiel, meestal een zoon
achterop. Zo kennen we hem hier in de buurt. Sinds 1995
woont de geboren Rijswijker in de Archipel. Tot tevreden-

kvk 2715046

heid? ‘Een heerlijk dorp in het dorp Den Haag,’ vat hij
kernachtig samen. ‘Dichtbij het centrum, dichtbij het
strand, veel groen, de Frederikstraat om de hoek en, voor
mij heel belangrijk, op loopafstand van mijn werk. Dat heeft
zo z’n voordelen. Veel van mijn collega’s wonen in Amsterdam. Wat zij niet kunnen, kan ik wel: snel even naar huis
om bijvoorbeeld iets stemmigs aan te trekken als de situatie daar om vraagt.’ Zoals op 6 mei 2002, de dag dat Pim
Fortuyn werd vermoord. Overigens een gebeurtenis die
ook privé de nodige gevolgen had. ‘Ik kreeg bewaking
toegewezen. Zat ik op de fiets, werd ik geschaduwd door
een grote zwarte auto die stapvoets achter me aan reed.
Moet een merkwaardig gezicht zijn geweest.’

Y

✏

Kies-keurig

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

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

Wilt u een
twee wekelijkse nieuwsbrief
per e-mail ontvangen?
Meldt u aan op:
secretariaat@archipelbuurt.nl
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Alleen D66 en de Haagse Stadspartij hebben tegen het
volledige Verkeers Circulatie Plan (VCP) gestemd. Wij
leveren geen commentaar op de programmateksten,
laat staan een stemadvies. Tenslotte moet u zelf weten
aan wie u uw stem geeft.
Een oordeel baseren op losse teksten blijft gevaarlijk.
Wie alles wil weten moet de volledige programma’s van
de verschillende partijen lezen. Ook kunt u uw licht opsteken in gesprekken met raadskandidaten. Die moeten altijd aanspreekbaar zijn. Van sommige partijen
konden wij het programma niet tijdig bereiken.

STEMT U WIJZER NA
HET INVULLEN
VAN DE STEMWIJZER?
In de aanloop van verkiezingen mag ik graag ‘een digitale
stemwijzer’ raadplegen. Altijd ben ik weer benieuwd of gevoel
en ratio hand in hand gaan. En wat heb ik eigenlijk te kiezen,
waarin verschillen partijen, waarover heb ik na te denken?

Den Haag voorziet in twee hulpmiddelen voor kiezers:
www.stemwijzer.nl/denhaag en www.kieskompas.nl. Allebei
leggen ze u, als u eenmaal op de website bent beland,dertig
stellingen voor. Dat hebben ze eerder dan ook al gedaan met
de politieke partijen in Den Haag. Ook die hebben die heel
erg arbitraire keuzes moeten maken.
Van eens of oneens, neutraal of overslaan.

Wordt kiezen
ook delen?

✏

Vooral die laatste mogelijkheid van het aanklikken van overslaan heeft me bij de stemwijzer
in 2006 gegrepen. Neutraal zit tussen eens en
oneens in, maar met overslaan, komt het oude gevoel van het neerleggen van een joker boven, van
spijbelen, van niet liegen maar ook niets zeggen,
van eens even lekker de beslissing voor je uitschuiven, van een escape… Heerlijk! Wat goed bedacht
van de opstellers. Ik hoop dat die keus gehandhaafd blijft bij de
stemwijzers van 2010. Dat ik dat nog niet zeker weet is omdat
de stemwijzers 2010 tijdens het schrijven van dit stuk helaas nog
niet on-line zijn.

3 maart 2010

Als tien minuten later alle antwoorden gegeven zijn, komt het
moment waarop ik gewacht heb. De uitslag. Eén druk op een
knop ben ik verwijderd van de partij waarmee mijn antwoorden het beste overeen stemmen! Dat is het moment dat gevoel
en ratio danig op de proef gesteld kunnen worden. Bereid u
voor op die spagaat, raak niet van de wijs. Ik zal u zeggen hoe
ik daar mee om ga. Ik stel een onderzoek in. Het gaat immers
over politiek. Ik kijk op welke vragen mijn antwoorden ‘niet
kloppen’ met mijn gevoelspartij en of ik daarmee kan leven.
Vervolgens screen ik ook mijn ratiopartij, die in de stemwijzer
grotendeels dezelfde antwoorden gaf als ik. En dan krijgt alles
een groot appel- en perengehalte, het grote vergelijken kan
beginnen. Vind ik coffeeshops belangrijker dan het verkeerscirculatieplan, en wat vind ik van naaktrecreatie?

Langzaam maar zeker wil ik dan steeds minder inspraak en laat
ik het net zo lief aan de politici over. En dat is nou juist weer
niet de bedoeling, toch!? Prettig van stemmen is, het mag zo
heel erg privé blijven. Alhoewel de druk om daarmee in de
openbaarheid te treden toegenomen lijkt in de loop der jaren.

Politiek, je moet het maar kunnen: eerst van alles en nog wat
beloven, stemmen winnen, en dan meemaken dat de praktijk
nog een stuk weerbarstiger is. Want je kunt stevige burgers
treffen die er niet tegenop zien voor hun zaak te gaan staan.
Die zich goed georganiseerd hebben in bewonersorganisaties
en werkgroepen. Die goed geïnformeerd zijn en die met véél
meer zijn. Neem nou die lui in Archipel en Willemspark…

www.stemwijzer.nl/denhaag
www.kieskompas.nl
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Christen Democratisch Appel
Het autoluw maken van de binnenstad door het VCP
zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit
aldaar. Er dient echter wel een evaluatie te komen van
de verbetering van de luchtkwaliteit, de verplaatsingseffecten en de effecten op economie, bereikbaarheid en
toegankelijkheid voor de hulpdiensten. Integrale aanpak van verkeer is geboden. Parkeer- drukte aanpakken
bij voorkeur met ondergrondse parkeerplaatsen.
De buitenring tussen de
Hubertustunnel en de
Lozerlaan moet worden
voltooid. Centrumring verleggen naar de Teldersweg/
President Kennedylaan.
Noordwestelijke Hoofdroute ondertunnelen; daarvoor
zijn middelen gereserveerd.
Democraten 66
Investeren in meer Park&Ride-voorzieningen. De
Internationale Ring waar mogelijk als tunnel aanleggen, met name op de Noordwestelijke Hoofdroute. D66
stemde tegen het VCP omdat het de verkeersdrukte en
de luchtverontreiniging niet oplost maar verplaatst.
De Laan Copes van Cattenburch moet geen onderdeel
uitmaken van de CentrumRing. De CentrumRing moet
gebruik maken van de Noordwestelijke Hoofdroute.
D66 wil dat het VCP na een jaar wordt geëvalueerd,
waarbij ook de milieu- en gezondheidseffecten nadrukkelijk worden meegenomen.
Groen Links
Fors meer investeren in het Openbaar Vervoer. Met
het VCP heeft Den Haag een goed begin gemaakt. De
binnenstad blijft erg aantrekkelijk voor de auto. Dat is
slecht voor het milieu en de gezondheid. De fijnstof in
de lucht zorgt voor gezondheidsproblemen. Kinderen
in vervuilde gebieden gaan eerder dood. Op veel plekken worden de normen nog overschreden. Groen Links
vindt dat het actieplan luchtkwaliteit de problemen
niet goed genoeg en niet snel genoeg aanpakt.

Hij geeft veel achtergrondinformatie en toont waar
werkgroepen voor strijden in het belang van de wijk.
Het is een vurig betoog en geeft u handvatten waar
op gelet moet worden bij het uitbrengen van uw stem.
De drie onderwerpen die hij bij de kop pakt zijn:
– de verwoesting van Koninginnegracht door tramtunnel of open bak- zie ook pagina 1

geworden. Wie de Laan Copes van Cattenburch wil
oversteken moet dat doen bij de verkeerslichten op de
hoek van de Bankastraat of de Koninginnegracht. Op
andere plaatsen is het wachten tot je met levensgevaar
kunt hollen of een aardige automobilist zo vriendelijk
is om je even door te laten. Wat je in die tijd inademt is
allesbehalve schone lucht. Toch was ‘Schone lucht voor
iedereen!’ de slogan waarmee het VCP werd aangekondigd. En de gemeente schrijft ook dat de luchtkwaliteit
in 2010 beter wordt dan de situatie in 2005. Merkt u er
al wat van?

Partij van de Arbeid
De PvdA kiest voor een portefeuille Energie en Milieu in het
volgende college. Aanpak van
een aantal grote knelpunten is
onontkoombaar, onder andere
heeft daarbij de Noordwestelijke Hoofdroute prioriteit.
Daar worden twee ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd:
op de Scheveningseweg en bij
de Houtrustbrug. Autoverkeer
van, naar en binnen de stad verminderen door het aanbieden
van goede alternatieven. Goed
en betaalbaar openbaar vervoer.
Socialistische Partij
Transferia openen op geschikte locaties langs de
snelwegen. Gebruikers kunnen tegen redelijk tarief
parkeren en per openbaar vervoer verder reizen.
Er wordt meer werk gemaakt van het verbeteren van
de luchtkwaliteit en het verminderen van lawaaioverlast door het verkeer. Bewoners worden actief en
vroegtijdig geïnformeerd over plannen. Bij inspraak
wordt het mogelijk over een geheel plan in te spreken,
niet langer slechts op onderdelen.
Trots op Nederland
Den Haag beter bereikbaar en de binnenstad verkeersluw. Betere doorstroming van het verkeer. Groene
golven instellen op doorgaande wegen. Openbaar
vervoer verbeteren.
Partij Voor Vrijheid en Democratie
Goede voorzieningen voor auto en fiets. Ter verbetering van de doorstroming waar mogelijk minder
verkeerslichten. Meer ongelijkvloerse kruisingen op
de Noordwestelijke Hoofdroute, Centrumring en stede-lijke hoofdwegen. In ieder geval een ongelijkvloerse
kruising bij Raamweg en Koninginnegracht. Betere
afstemming verkeerslichten en groene golven. Als bij
evaluatie blijkt dat het VCP onverwacht negatievere
effecten heeft op bereikbaarheid, luchtkwaliteit en
verkeersveiligheid, dan het plan waar nodig aanpassen.
Conclusie?
Sinds november 2009 is de situatie met de (gedeeltelijke) invoering van het VCP alleen maar slechter

Werkgroep (snel) verkeer
Tim Dike van o.a. de werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft een artikel geschreven met de titel “Om
in de stemming te komen”.

cr

Haagse Stadspartij
Een stad met teveel automobiliteit geeft veel problemen met milieuvervuiling, parkeren, bereikbaarheid,
overlast en onveiligheid in het verkeer. Het massale
gebruik van de auto door forenzen moet worden teruggedrongen door beter openbaar vervoer en fietsbeleid.
De HSP is voorstander van het bewonersplan voor de
Noordwestelijke Hoofdroute. De CentrumRing moet
niet over de Laan Copes van Cattenburch maar over
het Telderstracé. Schone lucht, zeker, maar ook voor
de mensen die langs de ring wonen. De gemeente moet
de luchtkwaliteit inclusief het
fijnstof vaker gaan meten.

– de integrale ondertunneling van de Noordwestelijke Hoofdroute, en
– de mogelijke ondertunneling van de Johan de
Wittlaan.
Zijn verhaal is downloadbaar en dus te lezen via de
website www.archipelwillemspark.nl, kies voor bewonersorganisatie, werkgroepen, ruimtelijke ordening.
U komt dan in een omgeving waarin hierover
nog meer actueel nieuws is te lezen.
cr

OVER WONEN
Bij de VVD kunnen Hagenaars die zich willen inzetten
voor de stad een ‘buurtbudget’ aanvragen en naar eigen
inzicht besteden aan bijvoorbeeld het onderhoud van
straten en groen of het opzetten van buurtpreventie.
De VVD verlaagt belasting op het huis (OZB) met 10%.
De VVD schaft de hondenbelasting af. De VVD wil ook
dat de gemeente een groot schoonmaakoffensief start.
Daarvoor zijn meer handjes op straat nodig. Hagenaars in
de bijstand worden verplicht iets terug te doen voor hun
uitkering en een bijdrage te leveren aan het schoonmaken van straten en wijken.
GROENLINKS ziet een klimaatneutraal Den Haag met
zonnepanelen op de daken van woningen, scholen,
garages, hallen en kantoren. Met gebouwen die goed
geïsoleerd zijn. GroenLinks wil de kwaliteit van bestaande
woningen verder verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door
middel van subsidies voor vergaande energiebesparende
maatregelen.
Het CDA heeft zelfs voor de verschillende stadsdelen een
apart programma. In het Centrumplan worden Archipelbuurt en Willemspark genoemd, als een groene oase van
rust in het Centrum. Het CDA wil dat het woongenot van
de bewoners in het gemeentelijk beleid voorop staat.

OVER WERKEN

De wethouder wel. Want wat zegt wethouder Peter
Smit (VVD) in ‘Den Haag Centraal’ van 18 december
2009? «De invoering van het VCP valt mij niet tegen!»
en «Wij hebben de vaste paden van tienduizenden
mensen verlegd. Dat vergt dus ‘wennen’.» Smit vindt
de huidige drukte niet alarmerend en vindt het nog te
vroeg voor een definitief oordeel. Op sommige plaatsen
vindt hij het erger dan verwacht, maar hij denkt niet
dat de problemen blijvend zijn.
Smit is ook de man die de in 2001 raadsbreed aangenomen motie nu niet meer actueel vindt. U herinnert zich
dat die motie sprak over het verplaatsen van de CentrumRing uit de Archipelbuurt naar het Telderstracé
zodra de Noordwestelijke hoofdroute gerealiseerd zou
zijn. Van meet af aan was bedoeld het eerste stuk van
die route, dus niet helemaal tot aan de Lozerlaan. Dat
eerste stuk is beschikbaar. Al in november 2006 schreef
de Dienst Stedelijke Ontwikkeling als antwoord op
inspraak naar aanleiding van het VCP: ‘De toename
van het verkeer zal niet gelijkmatig verdeeld zijn over
de Centrumring. Aan de zeezijde van het centrum is
de Noordwestelijke hoofdroute met de Hubertustunnel de meest aantrekkelijke route. De route via Groot
Hertoginnelaan-Carnegielaan-Burg.Patijnlaan-Laan
Copes van Cattenburch zal ook veel worden gebruikt.
Het verkeer verspreidt zich waarschijnlijk over deze
routes, met de belangrijkste toename op de Noordwestelijke hoofdroute.’
Wij nodigen u opnieuw uit om te zien of er nog kandidaat-raadsleden zijn die wél een oplossing denken
te hebben. Dan kunt u op 3 maart a.s. tenminste een
gefundeerde stem uitbrengen.
Stijn Verbeeck

Kies niet voor
gouden bergen:
straks moet je
ze zelf betalen

✏

Langzamerhand weet iedereen dat schone lucht
een kostbaar goed is. In een stad als Den Haag
nauwelijks te vinden, hoewel politieke partijen
daar verschillend over denken. Met het oog op de
komende raadsverkiezing wilden wij daar iets
meer over weten. Hieronder vindt u de partijen in
alfabetische volgorde met de voor ons relevante
teksten erbij.

EEN KEUZEPAKKET
OP ONDERDELEN

✏

Schone lucht
voor iedereen?

Politici
moeten straks
ook kiezen

De VVD claimt dat zij heeft geregeld dat winkelstraten,
zoals de Bankastraat, een opknapbeurt kregen. In overleg met de buurtbewoners kunnen de openingstijden
van horeca en winkels worden verruimd. Er geldt vaker
een meldingsplicht in plaats van een verplichte vergunningsaanvraag, zoals bij de aanvraag voor een ontheffing
van de sluitingstijden in de horeca en bij de organisatie
van kleine evenementen. De VVD schrapt de exploitatievergunning voor verblijfsinrichtingen en voegt de terrasvergunning toe aan de horeca-exploitatievergunning.
De VVD verlaagt de belasting op bedrijfsgebouwen (OZB)
met 10%.

OVER OUDEREN
Voor de PVDA is het van belang dat ouderen zolang
mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen waar ze zelf
willen. In veel gevallen is dat hun eigen buurt, in het huis
waar ze al jaren wonen. Ook groepswonen of wonen in
een meer-generatiehuis moet, als men dat wil, mogelijk
zijn. En wat heel belangrijk is, wonen moet betaalbaar
blijven. Ook voor de oudere met de kleine beurs. De PvdA
vindt daarom dat er voldoende sociale woningbouw moet
zijn en dat er meer groepwonenprojecten moet worden
uitgevoerd. Naar mate mensen ouder worden hebben ze
meer zorg nodig. De zorg moet goed van kwaliteit zijn en
dicht in de buurt worden geregeld. De wijkzuster komt
wat de PvdA betreft weer terug. Ouderen moeten zich in
hun eigen buurt kunnen veilig voelen. Daarbij is ook van
belang dat die buurt er netjes en schoon uitziet.
GROENLINKS denkt dat je mensen het best bereikt en het
best helpt als de zorg dicht bij hun belevingswereld zit.
Dat betekent dus kleinschalige zorg in de wijk. Het vervoer voor ouderen en gehandicapten moet op hetzelfde
hoge niveau blijven. Daarbij kan het om allerlei mogelijkheden voor vervoer op maat gaan: door de gemeente
geregeld vervoer met de taxibus tot een individuele voorziening als een snorfiets. GroenLinks wil slimme combinaties maken tussen werk, uitkering en (groene) diensten.
Waarom staan mensen met een uitkering aan de zijlijn
terwijl er zoveel nuttigs te doen valt?
Het zou D66 een lief ding waard zijn als het Schakelpunt, waar voorheen dagopvang voor ouderen was,
weer gebruikt wordt voor de buurt. Daartoe moet de
gemeente het voortouw nemen in overleg met de betrokken zorginstellingen. D66 staat pal voor een kwalitatief
goede (thuis)zorg voor alle Hagenaars. D66 kiest daarom
voor zorg waar de kwaliteit maximaal gewaarborgd is,
medewerkers redelijk betaald kunnen worden en klanten
optimale keuzevrijheid hebben.

OVER JEUGD
D66 wil de sociale samenhang tussen mensen en buurten
versterken door bewoners invloed te geven en te betrekken bij wijkpreventie, de buurtconciërge, speelplekbeheer, het gezamenlijk schoonhouden van de straat en overige activiteiten. Dat betekent dat D66 in iedere buurt, op
zowel zand als veen, genoeg speelplekken voor de jeugd
wil hebben, van trapveldje tot speelplek.
De VVD ziet er op toe dat er naast hoogwaardige sportfaciliteiten voldoende speelveldjes van kunstgras in de wijk
zijn die niet alleen voor voetbal, maar ook voor andere
sporten geschikt zijn.
GROENLINKS vindt dat de gemeente verantwoordelijk is
voor goede en voldoende speelplekken, buurthuizen en
sportvoorzieningen. Scholen moeten goed en veilig bereikbaar zijn per fiets. Dat geldt ook voor de speelomgeving. Op schooldagen worden auto’s geweerd uit straten
waar scholen gevestigd zijn.
Onderwijs is de sleutel tot succes, vindt de PVDA. Dus
kleinere scholen, gemotiveerde leerkrachten voor de klas,
naschoolse activiteiten en hulp aan kinderen die dat behoeven. Sport bevordert volgens de PvdA de teamgeest,
leert kinderen omgaan met verlies en winst en draagt bij
aan goede schoolresultaten en fitte kinderen. Verder zijn
meer speelgelegenheid, goede en uitdagende speelplekken, trapveldjes en skateparken nodig, want voor alle kinderen en jongeren moet er iets te beleven zijn in de eigen
buurt. Armoedebeleid, steun aan gezinnen met geringe
inkomsten en de Ooievaarspas moeten de voorzieningen
en activiteiten bereikbaar maken en houden.
Het CDA wil onder de slogan “Gewoon doen” in Den
Haag inzetten op leefbare woonwijken. De Archipelbuurt
en het Willemspark hebben een prachtig groen en historisch karakter. Het CDA wil dit voor de toekomst behouden. Daarom wil deze partij extra investeren in sport- en
speelvoorzieningen en onderhoud van de openbare
ruimte.

OVER BUURTHUIZEN
De VVD vindt dat buurthuizen er zijn voor zowel ouderen
als jongeren. Te vaak lopen buurtbewoners tegen gesloten
deuren bij buurthuizen aan. Vrijwilligers zijn best in staat
om een dagdeel zelf de verantwoordelijkheid voor het
reilen en zeilen van een buurthuis op hun schouders te
nemen. Daarom kunnen de buurthuizen wat de VVD betreft bestvaker zonder professionele krachten hun deuren
openen. Daarmee kan ook het welzijnsbudget omlaag.

OVER HET CONTACT
BEWONERS / GEMEENTE
D66 claimt dat er, dankzij hen, een aangepaste inspraakverordening komt om de inwoners van Den Haag beter te
laten participeren. De slechte en verwarrende term 'samenspraak' verdwijnt. De klus om de kwaliteit van de overheid te verbeteren, is echter nog lang niet klaar. Bij een
goede gemeentelijke dienstverlening hoort een eerlijke
en transparante communicatie. Bewoners worden tijdig
ingelicht over gemeentelijke plannen die invloed op de
leefomgeving hebben en krijgen ruimte voor participatie
in de besluitvorming. D66 zegt dat de gemeente er voor de
bewoners is en niet andersom. Dit voorstel om bewonersparticipatie tijdig, toegankelijk en transparant te maken is
te downloaden via de website van D66 in Den Haag.
Het CDA vindt respectvol gedrag en inzet van vrijwilligers
belangrijk voor een leefbare wijk. Het CDA wil dan ook
extra budget vrijmaken voor vrijwilligers. Ook moeten bewoners betrokken worden bij de plannen van de gemeente.
TIP (bron D66): volg de verkiezingen via diverse social media,
zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn.
mo & cr
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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…

Wie hoor ik niet meer?

Het Hollandsch Kwintet
Frederikstraat 24

2514 LK Den Haag

tel. 070 - 346 48 00

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

La Ropa

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

parfums

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

Tevens voor al uw stoomgoed
Frederikstraat 22
Telefoon 070 – 365 6333

Ook voor de heren vindt u hier exclusieve scheerzepen,
kwasten en verzorgingsproducten.
Frederikstraat 963, 2514 LJ Den Haag
www.celeste-parfums.nl

ma 12.00 - 17.30
di t/m vr 10.30 - 17.30
za 10.30 - 17.00

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

Celeste
annick goutal

caudalie

l’artisan parfumeur

creed

diptyque

miller harris

geo f. trumper

molton brown

il profvmo

parfums d’orsay (e.a.)

1949

2002

Archipel

Chr. Th. JEHEE
Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

ZONWERINGEN
Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten

Carel Oberstadt (1871-1940), geboren in
Tilburg, studeerde piano en compositie
aan het conservatorium in Berlijn en was
o.a. leerling van Clara Schumann! Hij heeft
een groot aantal composities op zijn naam
staan, kamermuziek vooral, maar ook
koorwerken bijvoorbeeld. Op zijn 23ste
was hij al docent aan het latere Conservatorium. Op enig moment woonde hij in de
Malakkastraat op no. 2 gewoond. Was hij
het die (later/eerder) het secretariaat voerde vanuit de Atjehstraat? Daar heb ik geen
informatie over gevonden.

& ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB Den Haag

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

Tel. 070-346 17 70
E-mail: archizon@bart.nl
Fax: 070-362 29 66

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

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS

� Markiezen
� Zonneschermen
� Rolluiken
� Horren



� Horizontale
� Verticale jaloezieën
� Screens
� Parasols

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

Ruim 100 jaar later komen wij in deze buurt
gelukkig nog steeds talloze mensen tegen
met dat zelfde favoriet tijdverdrijf. Vandaar
deze al lang lopende rubriek Wie hoor ik.
e.s.
* Auteur: Onno Mensink, conservator
muziek, Gemeentemuseum
Foto De heren van het Hollandsch Kwintet

Ook van Henri Hack (1879-1928) is een beknopt persoonlijk archief. Hack speelde 1e viool in het Residentie orkest, was primarius van het Haagsch Toonkunstkwartet en het Hollandsch
Kwintet.
Geen gegevens zijn bekend over de 2e violist Jac. vd Burg, en altviolist Frans Vink. Een laatste vermelding kom ik tegen van hen
bij een optreden tijdens een Soirée voormalig Burgemeester
Karnebeek. Dan zijn we weer terug in de Archipelbuurt.

1916

‘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

Nooit te oud
om te kiezen

Behuizing Conservatorium:
een lijdensweg
Een andere prangende Haagse kwestie was de slechte huisvesting van het Conservatorium, opgericht als Koninklijke Muziekschool in 1826 door Willem I. Eigenlijk tot de bouw van het
huidig Conservatorium in 1976, heeft het Hoger muziekonderwijs als een nomadenvolk door de stad getrokken!?
Korte tijd – rond 1937 – is sprake geweest van nieuwbouwplannen voor een Conservatorium in de Archipelbuurt. Architect
Luthmann kreeg opdracht zijn gedachten te laten gaan over een
gebouw tegenover het ‘nieuwe’ stadhuis, naast de politie.Maar
het bleef bij plannen. Voormalig buurtgenoot journalist Marc Chavannes schrijft in
de nrc van 1971 een vernietigend stuk over
de lijdensweg van het Conservatorium; het
leidt tot het stellen van Kamervragen. Maar
ook de uiteindelijke keuze van de locatie
tot nieuwbouw in 1976 kwam veel kritiek:
‘Culturele instellingen horen thuis in of bij
de stadskern en niet te midden van de kantoorreuzen aan de Utrechtse Baan.’
Het hoofdstuk van Onno Mensink over
muziek opent met een schilderij van Jacob
Maris. Het heet ‘Het duet’ en heeft als bijschrift: ‘Thuis musiceren was in de negentiende eeuw een favoriet tijdverdrijf voor
de Haagse burgerij.’

Het persoonlijke archief van de in België geboren cellist Charles Van Isterdael (1873-1962) is vrij omvangrijk; het bevat o.a.
vier fraaie albums met programma’s, documenten, bronzen
plaquettes en onderscheidingen die hij als beginnend musicus
won. Als 16 jarige solliciteerde hij in Den Haag bij het orkest van
de Haagse ‘Fransche Opera’- in korte broek. Vóór zijn aanstelling rond kwam, stuurde men hem naar Peek & Cloppenburg;
hij moest eerst een fatsoenlijke lange pantalon aan schaffen! Hij
zou later solo-cellist worden van het Residentie orkest en was
ook hoofddocent aan het Conservatorium.

HENNEMAN B.V.
sinds

Haags muziekleven
Hoe zou het geweest zijn musicus te zijn in die dagen? Hoe was
het muziekleven in Den Haag, rond 1900? Deel 3 van ‘Den Haag,
Geschiedenis van een stad’, geeft daar in het hoofdstuk ‘Muziek’ een goede indruk van*. Den Haag heeft als Hofstad altijd
een levendig cultureel- en muziekleven gehad. Al sinds 1828 bestaat een Koninklijke Muziekschool, opgericht door Koning
Willem I. Pas in 1903 wordt deze Koninklijke Muziekschool omgedoopt tot ‘Conservatorium’. Hieruit maar ook uit de Hofkapel werden orkestleden betrokken voor het in 1904 opgericht
Residentie Orkest.

Zoeken
We beginnen met een bezoek aan het Nederlands Muziekinstituut in de kb. Daar
is behalve een algemene muziekbibliotheek, archief- en documentatiemateriaal
beschikbaar. Over het Hollandsch Kwintet
is bekend dat het van 1913 tot 1916 onder
die naam speelde. Leden van het kwintet
traden ook op in andere samenstelling en
heetten dan Haagsch Toonkunstkwartet,
Haagsch Trio of Haagsch Kwartet. Persoonlijke archieven waren er over drie leden van het kwintet, namelijk pianist
Oberstadt, cellist Van Isterdael en violist
Hack.

✏

De Haagse Boekerij

V

an een buurtgenoot, eentje met het ware historische wijkgevoel, kreeg ik een oud fotootje in handen gedrukt. Een vage fotokopie. ‘Misschien leuk
om es een stukje aan te wijden.’ Ik bekijk de foto waarop
vijf musicerende heren ons ernstig aankijken. Door de uitmonstering: zwart pak met vest, krakend witte vadermoordenaar, plaats ik het fotootje 1900-1920. Erboven
staat ‘Het Hollandsch Kwintet’ met daarbij de namen: ‘Carl
Oberstadt, Klavier; Henri Hack, 1e Viool; Jac. v.d.Burg, 2e
Viool en Charles van Isterdael, violoncel.’ Tot nu toe ontgaat mij de relevantie. Maar dan zie ik aan de zijkant van de
foto in minuscule lettertjes: ‘secretariaat:
Atjehstraat 110.’ Nou dan hèb je echt wat…

Concertzalen
Concerten vonden al sinds ca. 1850 plaats in een zaal van ‘De Koninklijke Maatschappij ter bevordering van proefondervindelijke Wijsbegeerte’ aan het Lange Voorhout, opererend onder de
zinspreuk Diligentia. Een officiële concertzaal was er nog niet.
Eerste directeur/dirigent van ‘Concert Diligentia’ was Joh. Verhulst. Zijn vriendschap met Joh. Brahms maakte niet alleen dat
Brahms hier dirigeerde, maar ook dat diens intieme vriendin
Clara Schumann soleerde als pianiste. Voor grotere bezetting en
symfonische werken was er sinds 1874 k&w, het gebouw van
Kunsten en Wetenschappen aan de Zwarteweg met een gigantische concertzaal met 2400 stoelen. (verwoest door brand op 1812-1964)
‘Orkestquaestie’
Willem Mengelberg was in 1895 dirigent van het Concertgebouworkest geworden; hij combineerde dit later met een parttime aanstelling bij Genootschap Diligentia. Met beide orkesten
speelde hij in k&w. Hij bepaalde dat generale repetities openbaar moesten zijn. Daar kwam veel publiek op af want Mengelberg kon enorm uithalen naar de orkestleden, en dan vooral de
blazers uit de voormalige Hofkapel. Met Mengelberg’s komst
ontstond een duidelijk Amsterdamse dominantie en een beducht concurrent van het in
1904 opgericht Residentie Orkest o.l.v. Henri Viotta. Over de jarenlange discussies, en stemmingmakerijen met betrekking tot
de vermeende superioriteit van ‘Amsterdam’ i.c. Mengelberg/
Concertgebouw vs ‘Den Haag’ i.c. Viotta/Residentie orkest raakten de gemoederen zeer verhit. Mengelberg zou musici onder
druk gezet hebben om te kiezen voor een optreden onder zijn
leiding. Zou men ook met het Residentie orkest in zee gaan dan
werd het engagement met Mengelberg verbroken. Frits Zwart
citeert in zijn boek over Haags muziekleven
componist/dirigent Gustav Mahler: ‘Ik heb Den Haag afgezegdhet zou voor mij buitengewoon pijnlijk zijn om daar te dirigeren, aangezien het een vijandige concurrent van u is.’

Schilderij ‘Het Duet’, Jacob Maris
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Portretten in brons
Sinds april 2009 woont Ingrid Stokvis in Den Haag, verhuisd
vanuit Achel in België. Achel is een heel klein dorp waar weinig gebeurt; Ingrid miste de sfeer en de mogelijkheden van
een stad en hakte na haar scheiding de knoop door: terug naar
Den Haag, waar ze opgroeide in Duttendel.
Ze zocht heel gericht naar een huis in de Archipel, met de zon in de
tuin en die woning vond ze in de Soendastraat. ‘Terug in Den Haag’
voelde meteen als een warm bad!
Portretboetseren
Ingrid maakt – meestal in opdracht – portretten in brons; daarnaast geeft ze cursussen portretboetseren voor iedereen die dat
leuk vindt. In het gebouw van de cbs in Voorburg heeft ze een atelier gevonden waar alle ruimte en rust is om leerlingen (maximaal
6 per les) de gelegenheid te geven de mogelijkheden van klei/was te
verkennen. De lessen zijn overdag en ook op zaterdag. Ingrid vindt
het heerlijk om zelf te werken, maar lesgeven, mensen coachen, ze
te leren kijken en dat over te brengen in een driedimensionale
vorm in klei, is ook erg boeiend. Er wordt geboetseerd naar levend

model (er zijn altijd modellen nodig! Wie daar voor voelt vindt alle
gegevens voor contact hieronder); daarnaast vindt Ingrid het belangrijk om in haar lessen ‘van binnenuit’ te leren denken. Door
middel van boeken, foto’s e.d. laat ze zien wat onder het uiterlijk
zit. Het meest voelt Ingrid zich verbonden met de beelden van Rodin en Charlotte van Pallandt, die stijl spreekt haar erg aan, en die
manier van werken is ook de hare.

vredeska pel

Antoinette
van der Maas

Olieverf of brons?
De meeste mensen denken aan een schilderij, wanneer ze van iemand een portret willen laten maken. Maar een portret in brons is
net zo mooi, zo niet mooier volgens Ingrid. Kijk maar naar bijgaande foto van het kinderkopje. En daarbij, een portret in brons is eigenlijk niet duurder dan een schilderij!
Wilt u kennismaken met Ingrid’s werk dan biedt Galerie Het Cleyne Huys aan het Noordeinde daarvoor een goede mogelijkheid.
Ook op haar website kunt u meer zien.

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.
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.

Verdere informatie over haar werk en cursussen:
info@ingridstokvis.nl of tel. 070 211 79 39 of 06 51 356 251.

T.V. uitzendingen vanuit St.Jacobuskerk

ed

Op zondag 21 februari, 11 april, 25 juli, 29 augustus en 21 november zal de
H.Mis vanuit de St.Jacobuskerk worden uitgezonden op televisie Nederland 2 door kro/rkk. Aanvang 10.00 uur.

www.ingridstokvis.nl

Vrijwilligster in de wijk,
de stad en voor Afrika
Wat doe je? De meeste tijd besteed ik aan taal- en
fietslessen aan nieuwe Nederlanders. De taal bij hen
thuis, het fietsen in de Schilderswijk. Verder heb ik
een depot voor ongebruikte kraammaterialen, die uiteindelijk naar Afrika worden gezonden.
Tot slot help ik van tijd tot tijd Linda Nash met vertalingen voor de website van Archipel/Willemspark,
www.archipelwillemspark.nl.
Wat drijft je? Ik beleef zelf veel plezier aan taal, én aan
fietsen! Ik wil dat graag op anderen overbrengen. Nederlands spreken is nuttig en fietsen is praktisch en
gezond!
Wat levert het op? Soms frustraties, het gaat zelden
zo snel als ik hoop. Je bent met een heel emancipatieproces bezig. Maar ik kom met hilarische verhalen
thuis die ik ook de wereld in stuur, tot lering en vermaak. Ik houd er vaak een heel voldaan gevoel aan over.
Wat mis je? Helpende handen, hoofden en harten!
Bekijk vooral de onderstaande websites.
www.obvdenhaag.nl
www.stichtingbabyhope.org

Bezoekgroep de St.Jacobsstaf

In de Archipel/Willemspark is de bezoekgroep van de Jacobusparochie
de St.Jacobsstaf actief. Zij bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn,
begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes.
Dit voorjaar staat op het programma:
> Dinsdagmiddag 9 maart 13.30 uur: Uitstapje naar Xotus, Delft.
> Zondag 25 april 10.15 uur: Bezoek aan de Hoogmis met aansluitend een
lunch in de Maria ten Hovezaal.
> Dinsdag 25 mei 13.30 uur: Middaguitstapje met verrassende bestemming.
Alle uitstapjes vertrekken vanaf het Schakelpunt.
Als u informatie of hulp wilt neemt u dan contact op met: Lore Olgers,
tel. 070 324 41 18 of met Astrid Cohen, tel. 070 354 75 06. De uitstapjes zijn
nadrukkelijk bedoeld voor iedereen. Ook voor begeleiding en vervoer bij
kerkbezoek.

Geloofsvorming Op weg naar Pasen

Zoals elk jaar zal ook in de komende Veertigdagen-tijd weer een geloofsvorming worden gehouden in de St.Jacobusparochie. Deze geloofsvorming is voor iedereen en biedt een verdieping voor onze persoonlijke
geloofsbeleving en een mooie voorbereiding op Pasen. Het thema van de
zes bijeenkomsten zal zijn Met Jezus waken.
Met het beeld voor ogen van Jezus die alleen waakt in de Hof van Olijven,
willen wij aan de hand van zes inleidingen, onderlinge uitwisseling en
persoonlijk gebed dichterbij Jezus komen. De inleidingen worden
ontleend aan het boek Navolging van Christus van Thomas à Kempis en
worden gegeven door pastoor Ad van der Helm en pater Thomas.
De geloofsvorming, die bedoeld is voor jong en oud, zal plaatsvinden
op de donderdagavonden in de Veertigdagentijd: 18 en 25 februari en 4,
11, 18 en 25 maart. Aanvang 20.00 uur, afsluiting 21.30 uur.

Vastenactie

De Vastenactie wordt dit jaar gehouden voor het onderwijsproject Save the
saveable in Sudan. Ook zal in de veertigdagentijd weer een inzameling van
producten gehouden worden voor Voedselbank Haaglanden. U kunt uw
houdbare levensmiddelen afleveren in het voorportaal van de kerk op
weekdagen van 22 februari tot en met 27 maart (tussen 12.00 en 14.00 uur).

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

Fysiotherapie
Manuele therapie
McKenzie methode
Psychosomatische
fysiotherapie
Consulten
Advies/begeleiding

Archipel

Fysiotherapie &
Manuele therapie
Sumatrastraat 205
2585 CP Den Haag

Avondje
uit?

Plechtigheden Goede Week

Wij maken u graag attent op de plechtigheden van de Goede Week, met de
prachtige Gregoriaanse gezangen. Tijdens de Hoogmis van Pasen zal de
Missa in G van Franz Schubert en het Hallelujah van G.F. Handel ten gehore
worden gebracht.

www.schoonheidssalonletournesol.nl

Open maaltijden

De maaltijden zijn op 1 maart en 12 april in het wijkgebouw van de Vredeskapel (malakkastraat 5) en
beginnen om 18.30 uur. Vanaf 18.00 uur staat er een
hapje en drankje klaar. Kosten €3,50. Meer informatie
bij Hans ter Schegget tel. 06 40 93 77 71.

Paastijd

Vanaf 29 maart t/m 3 april (de week
voor pasen) is er elke
avond om 19.30 uur
een korte dienst van
een half uur in de
Vredeskapel. Op (stille) zaterdag 3 april is er
in de Vredeskapel een kerkdienst die om 21.30 uur begint.
Voorganger Ds. C. van Duinen.
Met pasen (4 april) is er om 10.30 uur
een feestelijke paasdienst in de
Vredeskapel. Voorganger Ds. C. van
Duinen. Voorafgaand aan de dienst
is er om 09.00 uur een paasontbijt in

Koempoelan &
Winterweekend
De programma-overzichten
Koempoelan
In de periode van februari – mei zijn er vier Koempoelans georganiseerd, iedere 2e woensdag van de maand
van 14.00 tot 16.00 uur in het Klokhuis. Het programma ziet er als volgt uit:
> 10 feb: Indische verhalen vertelt door Coen Pronk
> 10 mrt: Balinese dansen, presentatie en demonstratie door Aafke de Jong
> 14 apr: ‘Snuffelen in het verre Oosten’, presentatie
verzorgd door Ine Oostdam
> 12 mei: high tea met Hans Steijger (piano)
De entree bedraagt € 2,50, inclusief een kopje koffie
of thee. Ook zijn er altijd heerlijke Indische hapjes te
koop. Voor verdere informatie kunnen belangstellenden terecht bij het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel.
070 350 35 11. De Stichting Pelita, het Ouderenwerk
van de St. Zebra en haar vrijwilligers organiseren de
bijeenkomsten.

het wijkgebouw van de vredeskapel.
Natuurlijk bent U elke zondag van harte welkom in
de zondagsdiensten in de Vredeskapel om 10.30 uur.
Tijdens de diensten is er kindernevendienst en crèche
voor de allerjongsten.

Paasactiviteiten voor de kinderen

Vrijdag 26 maart om 15.00 uur palmpaasstokken
maken in het wijkgebouw van de Vredeskapel. Ouders
worden verzocht zelf een gebonden kruis mee te
nemen.
Zondag 28 maart om 10.30 uur palmpaasdienst in de
Vredeskapel, daarna (om 11.30 uur) een optocht met
palmpaasstokken naar woongroep Soendastraat.
Contactpersoon Dorothea Wieringa tel. 070 345 36 79.
Op woensdag 31 maart om 15.30 uur in het wijkgebouw
van de Vredeskapel avondmaalsbrood bakken en
kaarsen versieren. Het brood dat gebakken wordt, zal
in de dienst van witte donderdag gedeeld worden.
Voor meer informatie:
Hester Hoogenraad tel. 070 368 99 26

Winterweekend
In februari en maart vinden er drie, mogelijk vier,
zondagmiddagactiviteiten in het kader van het
Winterweekend plaats. Cultureel-culinaire zondagmiddagbijeenkomsten, georganiseerd door het
Ouderenwerk van de St. Zebra. Het programma ziet
er als volgt uit:
> 14 februari in het Klokhuis: Optreden van ‘Duo No
Smoking’, met gitaar en zang.
Maaltijd: erwtensoep garni.
> 28 feb. in De Heldenhoek: Blijspel ‘Een verhuizing en
andere ongemakken’, gespeeld door ‘Dindua’.
Maaltijd: kip, witlof, aardappelen.
> 14 maart in het Klokhuis: Dialezing ‘Langs de
Scheveningse weg’ door mevr. Koos Wentholt.
Maaltijd: hutspot met gehaktbal.
> 29 maart in De Heldenhoek (onder voorbehoud)
De programma’s beginnen om 14.30 uur en duren
tot circa 17.30 uur. De plaatsbewijzen kosten € 5,(Ooievaarspas € 3,50). De maaltijd is hierbij inbegrepen. Vervoer met Wijkbus ‘Stap in’ is mogelijk.
Informatie en kaartverkoop bij wdc De Heldenhoek,
Elandstraat 88, tel 070 424 81 15 en bij het Klokhuis,
Celebesstraat 4, tel 070 350 35 11.

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

Helpt u mee met onderzoek ouderen?
In maart 2010 start Stichting Boog in samenwerking met onder andere
stek, Zebra Welzijn en de Zonnebloem een onderzoek naar het welbevinden van ouderen. Dit betekent dat ouderen uit Archipel bezocht gaan worden en hen een aantal vragen gesteld wordt. Voor dit project zijn wij op
zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden in de periode van maart tot (ongeveer) juli 2010 om ouderen te bezoeken een hen een aantal vragen voor te
leggen. Heeft u in deze periode 1x per week zin en tijd om een ochtend of
middag ouderen te bezoeken, of heeft u vragen over dit project? Neemt u
dan contact op met Connie Slutter van Stichting Boog, tel. 070 312 12 18 of
06 19 140 233 of mail naar sluco@boog.nl.

Kijk op!
mallemolendenhaag.nl

T 070-3503990
E info@archipelfysiotherapie.nl
W www.archipelfysiotherapie.nl
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Kunstgeschiedenis
in Volgelvlucht
Vijf lezingen door Jo’anne van Ooijen over verschillende periodes uit
de kunstgeschiedenis en met beeldmateriaal en tips voor tentoonstellingen en boeken.

Bibliotheek terug
naar het Klokhuis

Opening 26 februari 0m 10.00 uur
Door de sluiting van het Schakelpunt voor dagelijkse
activiteiten voor ouderen, hebben de betrokken
vrijwilligers en organisaties besloten dat de bibliotheek wordt verplaatst naar het Klokhuis, waar vele
jaren geleden de bibliotheek werd opgericht. De
voorwaarden voor uitleen van boeken blijven gelijk;
de uitleen is mogelijk voor alle volwassenen.
De mensen die lid zijn van de openbare bibliotheek
krijgen de boeken gratis mee. Zo ook de mensen met
een ooievaarspas. De overige gebruikers betalen €5
voor het hele jaar.
Openingstijden: elke vrijdagmorgen tussen 10 uur
en half 12 , Celebesstraat 4 [1e etage] tel 070-3503511

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 toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht,
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Bestuur Stichting Het Klokhuis
De heer R. Klein voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Vanaf vrijdag 29 januari 2010 start in ‘t Klokhuis een
lezingenserie met als titel “Kunstgeschiedenis in vogelvlucht”. In vijf lezingen wordt u meegenomen langs
verschillende belangrijke periodes in de kunstgeschiedenis, van de klassieke oudheid tot de moderne tijd. De
lezingen zijn op vrijdagmiddag om de andere week van
14-15.30 u. U kunt zich aanmelden voor een losse lezing voor €8, of voor de
gehele serie voor €36.
Jo’anne is 36 jaar, Archipelbuurtbewoner en van ‘oorsprong’ jurist. Naast
haar werk in de rechtspraak ben zij kunstgeschiedenis gaan studeren in
Leiden, en inmiddels alweer 4 jaar intensief met kunstgeschiedenis bezig.
Zij is vooral geboeid door de vroegchristelijke periode (= laat-Romeinse
Rijk en Byzantijnse Rijk), Middeleeuwen en Italiaanse Renaissance, en de
contacten (in die tijd) tussen Europa en het Nabije Oosten.
Kunstgeschiedenis biedt zo’n schatkist aan prachtige beelden en verhalen
en zij wil daar graag iedereen van laten genieten. De eerste serie is bedoeld
om als kennismaking, als in vogelvlucht, door de Westerse kunstgeschiedenis heen te ‘vliegen’. Vanaf 9 april a.s. start een nieuwe serie, waarin
nader ingezoomd wordt op Middeleeuwen en Renaissance.
vrijdag 29 januari
De menselijke figuur bij de
Egyptenaren, Grieken en Romeinen
vrijdag 12 februari
Middeleeuwse kunst &
architectuur in vogelvlucht
vrijdag 26 februari
East meets West: artistieke
uitwisselingen in de Middeleeuwen
vrijdag 12 maart
Renaissance kunst en architectuur
in vogelvlucht

vrijdag 26 maart
Moderne en postmoderne
stromingen in vogelvlucht
Locatie Het Klokhuis
Celebesstraat 4, Den Haag
Per lezing: €8, 5 lezingen €36
Aanmelden Jo’anne van Ooijen
Surinamestraat 42-B
joannevanooijen@hotmail.com
telefoon 06 152 27 799

Een nieuw jaar
voor de Bridgeclub
Elke dinsdagmiddag vanaf 13.00 -16.30 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 ontmoeten. Er
zijn wekelijks zo’n 20-24 spelers, maar er is altijd
plaats voor nieuwe leden of voor belangstellenden die
eens willen komen kijken of meespelen. Daarvoor
kunt u zich aanmelden bij de administratie van het
Klokhuis, tel 070-3503511 of bij de heer Punt tel.
3920402

Uit eten in ’t Klokhuis
Ouderwetse pannenkoeken (naturel of met spek)
worden gebakken op maandag en vrijdag zo tussen
12.00 en 13.00 uur. Reserveren is niet nodig en de
kosten zijn ongeveer € 1,- per pannenkoek.
Voor de heerlijke 3-gangen maaltijd op dinsdag
van 17.15 – 18.30 uur voor wijkbewoners van 55+
moet u uiterlijk maandag 13.00 uur reserveren op
070-3503511. De kosten zijn €6,- per persoon.

Kom ook klaverjassen
Er blijkt belangstelling te zijn voor klaverjassen
in Het Klokhuis. Bij voldoende deelname willen
wij dan ook in de komende tijd een gezellige
klaverjasclub starten.
Misschien wilt u zelfs, samen met de Commissie
Cultuur en het bestuur, het klaverjaskarretje gaan
trekken! U kunt ook vrienden en kennissen meenemen. Als u belangstelling heeft of informatie wilt,
dan kunt u contact opnemen met Jan Willem del
Court-König van de Commissie Cultuur, telefoon
3467008 of met de administratie van het Klokhuis
telefoon 3503511
Het tijdstip, wekelijks, wordt in overleg met de
deelnemers bepaald. Kosten € 13,- per kwartaal.

ex po sitie

Tafeltennis

Frances
Hordijk

Elke maandagmiddag is een enthousiaste groep
sportieve mensen aan het tafeltennissen in de
benedenzaal van het Klokhuis.
Er zijn 2 professionele tafels beschikbaar. U kunt
altijd komen kijken en misschien wilt u wel meteen
meedoen. De tijden zijn van 13.30 tot 15.30 uur.
Contactpersoon is Joop Jansen tel. 070-350.51.47

Mevrouw E. de Bles bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m

Welkom op de Bingo!

Mevrouw drs. B.C. Wasch secretaris
bcwasch@planet.nl
De heer W. Oostdam penningmeester
ienwoostdam@kpnplanet.nl

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

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

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

Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Consulent ouderenwerk Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 - 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 - 10 uur, t. 352 04 16
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinatoren:
mw P. Jansen, t. 350 70 58
mw. T. Eendenburg, t. 302 42 50

Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking
met het Bronovo Ziekenhuis, drie keer per
week bloed af in het Klokhuis.
Men kan terecht op de volgende tijdstippen:
Dinsdag
10.00 – 11.00 uur
Woensdag
08.15 – 09.15 uur
Vrijdag
08.15 – 09.15 uur
Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis
open vanaf 08.00 uur.
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Na Hinke Hamminga’s collages kunt u vanaf 31 januari de mooie schilderijen van Frances Hordijk komen bewonderen. Zij is geboren in Bandoeng, Indonesië en was 10 jaar oud toen ze naar Nederland verhuisde.
Pas veel later ontdekte ze haar passie voor het schilderen. Ze had les van
verschillende kunstschilders en volgde cursussen aan de Vrije Academie
in Delft en Leiden/Voorschoten. Ze exposeert regelmatig en won diverse
prijzen. Na de publieksprijs voor de jaarlijkse expositie in Museum Rijswijk te hebben gewonnen, besloot zij haar zeer gevarieërd werk ook in
andere locaties ten toon te stellen en daar zijn wij blij mee!
Half april volgt Aafje van Drunen haar op met ontroerende kinderportretten.

Computercursussen
Eind januari zijn er weer cursussen gestart voor beginners
(donderdagmorgen) en een beetje
gevorderden (vrijdagmiddag).
U kunt zich nu opgeven voor nieuwe

cursussen. Bij voldoende belangstelling kunnen we beginnen met een
avondcursus voor gevorderden.
Belt u ’s morgens tussen 9 en 12 uur
tel : 070-3503511

Rhythmic Fusion

Bewegingskunst cursus voor Ladies
De geraffineerde vrouwelijkheid zal ontluiken in
de magie van sierlijkheid en hartstocht van deze
vrouwelijke bewegingskunst.
De lessen worden gegeven op donderdagavond van
20.00 tot 21.00 uur in ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4
Informatie en reserveringen: 070 324 17 50,
info@rosaventorum.nl
Rhythmic Fusion Is een verfijnde bewegingskunstvorm waar de elementen uit vrouwelijke dansculturen
van de exotische Zijderoute landen tot een harmonische samensmelting komen met de modernste
ontwikkelingen van de westerse bewegingskunsten.

