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Deze skateplek is voor iedereen, maar je moet wel van skaten houden. Specifi ek 
een ruimte of plek voor jongeren is in Archipel & Willemspark niet te vinden. 
Ze hebben er zelf één gevonden, die door een  wisselend groepje van een 
twintigtal jongens en meisjes wordt gebruikt. De meesten uit de buurt. Achter de 
Archipelschool op een rondlopend trapje zitten ze, hangen ze, of voetballen op 
het trapveldje daar. 

Geluidsoverlast
Zeker niet geruisloos, met of zonder brommer, met of zonder hond en met 
drankjes en chips bij zich, doen ze daar wat jongeren overal doen: zich amuseren 
en/of zich vervelen. Dat  veroorzaakt soms klachten bij de school als dit onder 
schooltijd gebeurt of het afval rondgestrooid ligt, maar – eerlijk is eerlijk- er 
zijn te weinig afvalbakken en die zijn vaak propvol. Geluidoverlast ‘s avonds 
speelt voor de omwonenden, want zo’n binnenterrein weerkaatst nogal. Niet 
onopgemerkt is de aanwezigheid van politie op vele tijdstippen, die controleert en 
de jongeren op overlast aanspreekt. Voor de wijkagenten is dit een aandachtspunt 
en ook bij de gemeente houdt de dienst voor het jeugdbeleid zich er mee bezig. In 
gesprek met de school, omwonenden en de jongeren zal gezocht moeten worden 
naar een betere oplossing voor alle partijen. 

Samen verder
Vóór die tijd kan overlast voorkomen worden door afspraken te maken over 
tijden/geluid en afval en een duidelijke scheiding aan te brengen tussen 
speeltuin en trapveldje. Het speelterrein wordt gebruikt door de peuterklas, de 
naschoolse opvang, de Archipelschool en de jeugdige wijkbewoners. De één hangt 
ondersteboven aan een klimrek, de andere tegen z’n vriendinnetje of aan een 
mobieltje en weer een ander hangt het de keel uit, maar dat heb je nu eenmaal  in 
een wijk voor alle leeftijden. Voor ieder moet er een plaats zijn.
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Wethouder uit de wijk 
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Geen plaats voor 
 jongeren in de buurt

Na Ayaan
Gebrek aan Zivilcourage, dat was de teneur van veel van de verwijten die buren 
van Ayaan Hirsi Ali werden gemaakt. Waren zij, die buren, gezegend geweest 
met wat meer doodgewone burgermoed, dan was onze voormalige wijkgenote 
weliswaar óók naar New York vertrokken, maar dan hadden we haar ten minste 
nog met enige regelmaat bewonderend en bemoedigend kunnen toeknikken als 
ze weer eens over was voor een bezoekje aan haar appartement op de elfde etage. 
Mevrouw Hirsi Ali is weg, blijft weg en dat zit niet lekker. Communicatieadviseur 
en publicist Peter de Bruin, hij woont en werkt aan het Bankaplein, heeft iets van 
de onvrede gekanaliseerd. Hij nodigde internettend Nederland uit om zich via 
www.peterderuiter/buur en www.archipelbuurt.nl aan te melden als nieuwe buur 
van Ayaan. De actie haalde de landelijke kranten en kwam op radio en TV. Er zijn 
inmiddels een 150-tal reacties binnen, niet slecht voor een particuliere site en 
een wijkwebsite. De ontboezemingen zijn op een hoogst enkele uitzondering na 
pro-Ayaan. In een enkel geval sijpelt maatschappelijk onbehagen door. Zo zegt 
een Haagse mevrouw: “Die buren, die toch al tot de upper class behoren zouden 
eens in een mindere tot slechte wijk van Den Haag hun oor te luisteren moeten 
leggen over de “veiligheid” van de leefomgeving daar. Wij wonen in Houtwijk in 
een 3-kamer-huurwoning, waarnaast gemoord is en al bij iedereen in de directe 
omgeving is ingebroken. Zo, die kan men in zijn zak steken. Mooi werk van Peter 
de Ruiter (en zijn comité!) en de websiteredactie.
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Hele Timor, halve Riouw 
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Archi-typen 
te koop
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Voor de jongere kinderen zijn in Archipel & Willemspark vele plekken te 
vinden waar  de jeugd  kan schommelen, klimmen of  een speelhuisje of een 
zandbak vindt. Bankjes voor de vergezellende ouders of andere oppassende 
personen. Speelterrein achter de Archipelschool, binnenterrein bij Clubhuis 
Cantaloupe, wijkparkje voor de Alexanderfl at en natuurlijk de zandplek 
Scheveningse Bosjes “De Kuil”, waar ook een skatevoorziening  is.

Wat vinden ze zelf?
  

Als ik een groepje op zondagmiddag benader 
of ik ze iets mag vragen, want er komt een 
stukje in de krant over… eh, mensen die hier 
op de speelplaats, eh…. “Over hangjongeren 
zeker”, roepen ze meteen. Ze zijn zich bewust 
van hun reputatie. Ook dat ze wel eens teveel 
lawaai maken of andere dingen doen die 
mensen tegen de haren instrijken. Ze worden 
nogal eens weggestuurd en de politie begint 
bij hen te informeren als er iets gebeurd is 
in de wijk. Ze moeten meteen hun ID laten 
zien. Ze komen uit de buurt, althans uit 
de aanpalende, en hebben niet veel keus 
uit plekken waar ze elkaar kunnen treffen. 
Eigenlijk doodgewone jongens en meisjes, ze 
lijken me aardig. Op de foto? Geen probleem. 
Ze willen wel lezen wat er over hen geschreven 
gaat worden. Eentje, die zelf de wijkkrant 
rondbrengt, belooft de rest te informeren.

mo



wijk • wijs • wijzer

Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t.  350 35 11
f.  358 71 90
secretariaat@archipelbuurt.nl

administratieve 
ondersteuning
mw Else Ponsen-Breugem
Bereikbaar: 
dinsdag: 09.00 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 10.00 uur
t. 350 35 11 (350 57 38 urgent)

bestuur
Voorzitter, dhr. ir. J. Vos
t. 356 34 17
Vice-voorzitter, jhr. mr. G. 
Hooft Graafl and
t. 360 41 95
Secretaris, mw A.G. Beekman-
Otte   t. 354 80 06

Penningmeester, dhr. B. Verstege
t. 360 26 78
Lid, dhr. H. Groenendijk
t. 350 61 93 (t)  363 57 15 (w)

Contactpersoon Verkeer
aleksander@archipelbuurt.nl

Contactpersoon 
Openbare ruimte
dorien@archipelbuurt.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 21 september 2006
20.00 uur, ’t Klokhuis, 
Celebesstraat 4

wijkkrantredactie
& advertenties
Sluiting kopij: 14 sept. 2006
Sluiting advertenties: 
21 september 2006

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

illustraties 
Jean Cloos

vormgeving AW-krant
Wilmar Grossouw
www.devangalen.nl

website
www.archipelbuurt.nl

website redactie 
website@archipelbuurt.nl

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

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

Servicepunt
ma. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur
Wil v. Egmond, t. 306 34 30
tel. bereikbaar 09.30 - 16.30 uur

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

Wisselbibliotheek 
woensdag van 10.00 -11.30 uur 

Pedicure
Mevrouw C. v. Helmond
alleen op vrijdag
t. 0640 340 282 (op werkdagen)

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

Florence Thuiszorg 
vanuit Oostduin
t. 328 62 99
Femmy van Egmond
Huishoudelijke hulp, verzorging 
en verpleging. 

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

Burenhulp 
Mevrouw 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 
Predikanten: ds. Jacob Korf
t. 328 13 07
ds. Casper van Dongen
t. 324 99 00
Diaconaal opbouwwerker 
I. Nutma t. 06 511 07 07 0

Clubhuis Cantaloup
Stichting 
Clubhuis ‘Cantaloup’
Cantaloupenburg 26a

2514 kl Den Haag
t. 310 61 13, t. 346 11 32
Bankno. 179944797
info bij gargallo@wanadoo.nl

Onze clubs
55+ soos (twee keer per maand)
Dinsdag 14.00-16.00 uur
Liesbeth de Bles, t. 346 11 32

Kinderclub (5-10 jaar)
Donderdag 15.15-17.00 uur, 
Ina Schurwanz, t. 389 74 12

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 €25,- per jaar. 
Geen dure vriendschap, want 
je mag een keer gratis gebruik 
maken van het clubhuis voor 
bijvoorbeeld een kinderpartij-
tje of een vergadering. 
Bovendien kan je deelnemen 
aan vriendendagen. Leden, 
vrienden en donateurs ontvan-
gen regelmatig nieuwsbrieven.

Hier volgt 
een politiebericht

Klachten Stadsbeheer   tel. 353 30 00
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Wijkbureau Karnebeek
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 bg Den Haag
centraal tel. 424 17 60
fax 424 17 24

Wijkagenten Archipel & Willemspark
mw M. Hoogerbrugge, mw Y. Ipema 
Preventiemedewerker en KABRES
Hans Plat
Milieu- en Horecamedewerker
Frans Vreeswijk

Snelheidscontrole
Op 17 mei 2006 is er tussen 11.40 uur en 13.00 uur een snelheidscontrole geweest met 
een lasergun op de Scheveningseweg ter hoogte van de Ary van der Spuyweg.
Hoogst gemeten snelheid was 67 km. Vier proces-
senverbaal uitgeschreven en één procesverbaal voor 
mobiel bellen in de auto.

Alcoholcontrole
Op 16 mei 2006, omstreeks 03.30 uur is er een alco-
holcontrole geweest op de Burg. Patijnlaan. Agen-
ten zagen een slingerende auto rijden. De Franse 
bestuurder is aangehouden en moest blazen. Hij 
blies 530 ugl. en kreeg in overleg met de offi cier van 
justitie een boete van 480 euro.

Belediging
Op 15 mei 2006, omstreeks 18.00 uur, zagen motor-
agenten van bureau Karnebeek, 2 mannen van 41 en 
48 jaar lopen op het Alexanderplein. Eén van hen 
dronk op straat uit een blikje bier. Toen de agenten de 
mannen aanspraken, had de man het blikje verstopt achter een struik. De 48-jarige 
man weigerde een identiteitsbewijs te laten zien en begon de motor-agent uit te 
schelden. Beide mannen zijn aangehouden. De één voor belediging en de ander voor 
het niet tonen van een ID-kaart en het drinken van alcohol op straat.

Blote man aangehouden
Op 10 mei 2006 omstreeks 16.50 uur is een blote man van 66 jaar aangehouden in de 
Scheveningse Bosjes door de wijkagente van bureau Karnebeek. 
De bejaarde man was naakt aan het recreëren en wilde zich juist aankleden toen de 
wijkagente voorbij kwam. De verdachte was vanaf het wandelpad duidelijk te zien. 
De man ging mee naar het politiebureau waar hij een bekeuring kreeg.

Belediging in de tram
Op 6 mei 2006  omstreeks 22.15 uur, zijn 2 verdachten van 24 (vrouw) en 38 jaar (man) 
uit Rotterdam aangehouden. Zij zaten in de tram zonder geldig plaatsbewijs. Zij 
hadden ook geen identiteitsbewijs bij zich. Zij kregen van de HTM controleurs een 
proces-verbaal en scholden vervolgens deze controleurs uit. Zij waren beledigend en 
discriminerend ten opzichte van de HTM medewerkers. Hiervan waren minstens 30 
mensen getuige. In de Javastraat werden beide verdachten aangehouden.

Beschoten man meldt zich aan bureau Karnebeek
Op 5 mei 2006, omstreeks 17.15 uur, kwam een 31-jarige man uit Den Haag zich mel-
den aan bureau Karnebeek. Hij verklaarde beschoten te zijn geweest door een agent 
in Culemborg. Dat gebeurde bij een door hem gepleegde inbraak bij een winkel in 
Culemborg. Daarbij was de 31-jarige verdachte er met zijn gestolen auto vandoor 
gegaan en heeft daarbij een agent geraakt. De achtergelaten gestolen vluchtauto 
liet hij even later achter in Culemborg. Hij was geraakt in zijn boven-arm door een 
politiekogel, had zichzelf verbonden maar kreeg toch last van de wond. Het verhaal 
bleek te kloppen. De man was beschoten door de politie nadat hij was ingereden op 
een politieagent in Culemborg. De politie uit deze plaats heeft de man vervolgens 
opgehaald voor verhoor. De gewonde man had nog de gestolen key-card op zak. 
Deze is in beslag genomen. 

Man loopt met gestolen vlaggenmast
Op 3 mei 2006, omstreeks 14.50 uur, zagen agenten een 43-jarige man lopen op het 
Nassauplein met een vlaggenmast van 5 meter op zijn schouder. Vervolgens stopte 
hij de meterslange vlaggenmast in de bosjes op het Nassauplein. De vlaggenmast 
was afkomstig van een bedrijf. Schilders die daar bezig waren hadden de vlaggen-
mast neergelegd op de grond in verband met schilderswerkzaamheden. De 43-jarige 
verdachte zag zijn kans schoon en nam de vlaggenmast mee. Hij werd aangehouden 
en kreeg een bekeuring.

Hans Plat  
Inspecteur van politie

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

Mw M. Polak (65 j.) ’s avonds  t. 070 350 61 16
Emilie Hoefnagels (18 jaar)  t. 070 427 61 87

   Renske Verhulst (17 jaar)  t. 070 352 15 43
   Vincent Verhulst (17 jaar)  t. 070 352 15 43
   Nynke Verhulst (14 jaar)  t. 070 352 15 43

Oppassen geblazen!

Katten oppas  mw. J van Beek, t. 352 30 20 
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Lintjesregen 2006, ook in Archipelbuurt
Twee Archipel-buurtgenoten kregen dit jaar 
een koninklijke onderscheiding uitgereikt ter 
gelegenheid van Koninginnedag: Jhr. Mr. G. Hooft 
Graafl and uit de Surinamestraat en de heer J.G. 
Feenstra uit de Sumatrastraat. 

In een persoonlijke toespraak noemde burgemeester 
Deetman de verdiensten van beide heren. De heer 
Feenstra (1932) verricht vrijwilligerswerk bij het be-
jaardencentrum De Laan, bij de Wijkbus in Den Haag 

en hij is zeer actief voor de bloedbank. Als donor 
heeft hij bijna tweehonderd keer bloed gegeven. De 
heer Hooft Graafl and heeft zich bijzonder ingespan-
nen om de belangen van gedupeerde beleggers te 
behartigen. Daarnaast doet hij sinds lange tijd veel 
vrijwilligerswerk, veelal als bestuurder van verenigin-
gen en stichtingen in Den Haag, waaronder Bewo-
nersorganisatie Archipelbuurt & Willemspark en 
Vereniging ’t Klokhuis.

Buurtgenoot Henk Kool (51) zit sinds kort in het centrum 
van de macht. In april trad hij aan als wethouder Sociale 
Zaken, Werkgelegenheid & Economie en stadsdeelwethouder 
Scheveningen. Stel, het behoort tot zijn competentie om in zijn 
(en onze!) wijk verbeteringen uit te voeren, welke zouden dat 
dan zijn? Een vraag waar de man die de Archipel met de paplepel 
mee kreeg niet lang over hoeft na te denken. 

Het aantal kantoorpanden moet terug, dat bevordert de 
levendigheid. In de Riouwstraat graag nette klinkers in plaats 
van sfeerloos asfalt, een probaat middel tegen te veel doorgaand 
verkeer. De fi etsvoorzieningen zijn niet om te juichen; meer 
stallingsmogelijkheden alsjeblieft. En we mogen dan grenzen 
aan bosjes en parken, in onze straten is maar bar weinig groen te 
bekennen. Is dat het?  De wethouder, de armen ten hemel: “Waarom 
beschikken wij hier niet over een beetje behoorlijke visboer?”

Vier Mappen Man
Henk Kool, een van de Archi-Typen van Marie-José Hillenaar (zie elders in deze krant), is een beminnelijk 
mens. Krankzinnig drukke agenda, een onverbiddelijke secretaresse, maar voor de wijkkrant maakt hij ten 
stadhuize met plezier een half uurtje vrij. Zijn stemming is naar eigen zeggen licht eufoor vanwege de vele 
nieuwe indrukken die op hem afkomen. Opeens wordt zijn leven geregeerd door De Vier Mappen. De eerste 
map bevat zijn programma-van-de-dag. Map twee is gevuld met allerhande uitnodigingen, dus eigenlijk 
de leukste. Map drie zit vol met verslagen, krantenknipsels en ander leeswerk dat zijn staf voor hem heeft 
verzameld. De laatste map is die van de parafeerbare stukken. Henk Kool: “En heb je ze dan doorgewerkt, dan 
liggen er prompt weer vier nieuwe mappen voor je klaar.” Is dit nu het leven wat hij altijd voor ogen heeft 
gehad? Enthousiast: “Ik zit te genieten hier. Je zal het niet geloven, maar als jongetje droomde ik er al van 
wethouder te worden van deze stad.”

Verkleurende stad
Het College van B&W ziet de ontwikkelingen in Archipel & Willemspark met genoegen aan. “Onze wijk 
kent een veelzijdig woningbestand. Ook in de goedkopere sector is nog voldoende aanbod. Dat zorgt voor 
gedifferentieerde bevolkingsopbouw en dat maakt een stad, een buurt levendig,” de wethouder berijdt 
zijn stokpaardje. “Neem nu de Vogelwijk, dat is toch een saaie boel! Het beeld van Den Haag is dat van een 
gesegregeerde stad met buurten die totaal wit of totaal zwart zijn. Als dat al waar is, dan gaat dat veranderen. 
De Haag is bezig te verkleuren, je ziet het al in de Vruchtenbuurt.” Een secretaresse steekt haar hoofd om de 
deur. Of het bezoek afscheid wil nemen. Eén vraagje nog. Over Ayaan Hirsi Ali. Henk Kool: “Pijnlijk. Maar 
misschien was het allemaal anders gelopen als Ayaan haar buren eens op de koffi e had gevraagd en wat begrip 
voor hun situatie had getoond. Sorry, ik moet nu echt weg.”
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Wethouder Kool: 
Klinkers in de Riouwstraat 
en alsjeblieft een viswinkel

Opkomen voor eigen of algemeen belang 
in de woonomgeving
a gebruik uw ogen en oren
b informeer bij de Gemeente of er vergunning is (aangevraagd en verleend)
c beoordeel dan de plannen op de (mogelijke) gevolgen
d   heeft u op persoonlijke grond bezwaren tegen een plan: lees mogelijkhe-

den in de Posthoorn of op onze website
e   is er sprake van een persoonlijk én algemeen belang, laat dit ook weten 

aan de Bewonersorganisatie A&W, p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag. 
Op dinsdag telefonisch bereikbaar: 

 t. 350 35 11   of mail het naar secretariaat@archipelbuurt.nl

De Bewonersorganisatie stelt het op prijs op de hoogte te zijn van uw acties als 
deze de openbare straat -het straatbeeld- betreffen. In de wijkkrant of de website 
houden wij de wijkbewoners op de hoogte van onze activiteiten op dit gebied. 

het Bestuur van Bewonersorganisatie A&W

Gaten in de gevel
Er wordt veel verbouwd in de buurt, hetgeen vaak zichtbaar is door de plaat-
sing van containers, stellages en bestelbusjes. Huizen krijgen van binnen 
soms hele metamorfoses, maar van buiten moet het liefst alles hetzelfde 
blijven.  Schrikken dus als plotseling gaten gehakt worden in de voorgevel 
van een fraai pand. Wat is er aan de hand? 

Dit gebeurde in de Riouwstraat waar 
een alerte overbuur foto’s nam en deze 
naar de Bewoners-organisatie stuurde. 
Mag dat zomaar bij een Beschermd 
Stadsgezicht, vroeg zij zich af - met een 
verwijzing naar de gesloopte muur bij 
het Bosje van Repelaer. Dat mag zeker 
niet zomaar en als dit gebeurt kan men 
onmiddellijk bij de Gemeente navraag 
doen of er wel een vergunning is ver-
leend en op welke gronden. 

Gaten worden ramen 
Voor de plaatsing van grotere souterrainramen in de gevel van de Riouwstraat is 
in december j.l vergunning verleend. Deze ramen zijn weliswaar een wijziging in 
deze gevel, maar zijn al langer bij andere soortgelijke half-souterrain woningen 
aanwezig. Alertheid van direct-omwonenden kan echter ook ongewenste of ille-
gale aantasting van Beschermd  Stadgezicht aan het licht brengen. De illegale plaat-
sing van kunststof ramen bijvoorbeeld ontsiert al menig gevel. Blijf  dus opletten! 

Op onze website www.archipelbuurt worden alle recente gemeenteberichten, 
die op Archipel & Willemspark van toepassing zijn opgenomen en u kunt daar op 
zien wat er speelt. Ook in het weekblad De Posthoorn en HaagsWest Nieuws kunt 
u alle informatie vinden. Als u meer wilt weten over bouw-of sloopactiviteiten kan 
iedere burger zelf de plannen met vergunning bekijken bij het stadhuis, 1 etage, 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO).  Als er geen vergunning is verleend, geldt 
een andere procedure.

Help, waar is mijn doedelzak?
Jim Parker, een Schotse buurtgenoot, 
is ergens op of rond het Burgemeester 
de Monchyplein zijn doedel zak 
verloren, dat wil zeggen niet het gehele 
instrument, maar de ‘chanter’, ofwel 
het hou-ten onderdeel waarop met de 

vingers de melodie wordt gespeeld als 
de zak leegloopt. Wie o wie? De eerlijke 
vinder wordt onthaald op een gratis 
privé-concert van mr. Parker.

Bel mr. Parker  (070) 362 76 63

Kantoor neemt 
vaste vormen aan
Op woensdag 7 juni j.l is er een inloopbijeenkomst gehouden 
in ’t Klokhuis tussen 16.00-19.00 uur, waarbij de genodigde 
omwonenden het herziene nieuwbouwplan van het kantoor 
van het landbouwkundig-economisch instituut  bij  het Burg. 
de Monchyplein konden bekijken. Het gebouw is iets smaller 
en er zit minder glas in. Tevens werden de plannen om het 
gebouw heen getoond. Met de bouw wil men aan het eind van 
de zomer beginnen.

jaren gemeenteraadsverk. vvd pvda cda grnlnks d66  sp hsp lpf

 alleen uitslagen boven 1%

 Archipel in %

1994 opkomst  67 29,8 13,5 12,3 11,2 20

1998 opkomst  55 32,9 15,7 10,8 13,2 13,6

2002 opkomst  59 33,6 13,7 13,6 7,8 11,9

2006 opkomst  60 34,8 18,8 10,4 9,3 8,4 7,1 2,5 2,5

 Willemspark in %

1994   33,1 12,6 10,9 11,5 18,7

1998   36,3 14,7 8,5 13,7 13,6 1,6

2002 opkomst 52,9 31,3 17,2 9,3 8,7 11,5 1,3

2006 opkomst 53 34,7 19,9 7,5 11,5 8,2 7 2,4 2,1

Politiek in de buurt
Hoe stemde eigenlijk Archipel-Willemspark? De tabel laat zien dat beide 
wijken een (links) liberale snit hebben. VVD en D66 zijn relatief goed 
vertegenwoordigd. Dat geldt ook voor GroenLinks.

‘ ’



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

Algemene Nederlandse Beroepsorganisatie
voor Voetverzorger/Pedicure

Burg. De Monchyplein 89
2585 DE ’s-Gravenhage

Tel. (070) 396 37 55

VOETVERZORGINGSPRAKTIJK
Inez Schwencke-Suijck

conflict ?
Mr Jos W van Vught

mediator

Delistraat 55
2585 VX Den Haag

070 – 306 10 83
jos@convenant.nu

www.convenant.nu

Badhuisweg 234
2597 JS Den Haag

t 070 350 70 50
f 070 354 19 43

e-mail info@estata.nl
www.estata.nl

Verkoop

Koop

Taxaties

Huur

Verhuur

Vastgoedmanagement

Living

… for the personal touch

Stijn Advocaat
(Verkoop/Koop)

Gina Kooijman
(Verhuur/Huur)

✿ Persoonlijke verzorging en verpleging
✿ Begeleiding en hulp voor verwarde ouderen
✿ 24-uurs verzorging of ondersteuning
✿ Huishoudelijke verzorging
✿ Regelen van zaken na een overlijden
✿ Hulp bij verhuizing naar een zorginstelling
✿ Hulp bij de administratie of financiële zaken

Stichting
Bijdehand

Informatie op werkdagen 070-396.33.65
www.stichtingbijdehand.nl – info@stichtingbijdehand.nl

biedt een uitgebreid pakket aan zorg- 
en dienstverlening, exclusief voor ouderen



Zelfstandig wonen met zorgmogelijkheid 
     in Servicefl at Waalsdorp 

S E R V I C E F L AT  WA A L S D O R P  •  CO R  R U Y S L A A N  10  •  2597  T M  D E N  H A A G

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

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

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

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

Persoonlijk vermogensbeheer op loopafstand

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

Javastraat 24, 2585 AN ’s-Gravenhage

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

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

a d v e r t e n t i e
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Al wandelend door onze buurt hoor je geregeld iemand muziek 
maken. Deze nieuwe rubriek wijden wij aan de muziekbeoefenaars 
in onze buurt. Een uitstervend ras, wordt wel eens beweerd, maar we denken dat dit meevalt. 

Wie hoor ik?
Wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden voor deze rubriek, laat ons dat horen! 
tel. 350 3784 of mail naar ellen@archipelbuurt.nl

Wie hoor ik?

Terwijl de buurt haar wonden likt na de Ayaan-
‘uitzetting’, biedt het feit dat er meerdere goede 
muzikanten kunnen wonen in ‘Bofi ll-village’ enige 
troost. Zij het van geheel 
andere orde. Selectieve 
tolerantie? In het gesprek 
met trombonist Arthur 
Moore wordt het duidelijk. 
Thuis studeert hij met stu-
die-demper op de trombo-
ne. “De buren hebben niet 
gevraagd om mijn muziek”, 
zo redeneert hij. Trouwens, 
ook zijn echtgenote Rita, 
actief lid van het Residentie 
Kamerkoor, studeert haar 
partijen in met keyboard en 
houdt dan zelfs de ventila-
tieroosters gesloten. 
De Amerikaan Arthur Moore doorliep een “gouden 
carrière’. Hij studeerde aan de Indiana University 
en aan het conservatorium in Boston. Willem 
van Otterloo, de legendarische dirigent van het 
Residentie Orkest, zocht op dat moment een 
solo-trombonist. Zelfs na drie rondes proefspel 
was nog steeds geen goede trombonist gevonden. 

Er werd geadverteerd in 
Amerikaanse vakbladen. Na 
een proefspel in Carnegie 
Hall werd Arthur Moore 

uitverkoren en vertrok, pas afgestudeerd, naar Ne-
derland. “En een jaar later was ik ook getrouwd!” 
zo vermeldt hij. 

Ups en downs
Zijn ‘huwelijk’ met het 
Residentie Orkest kende 
ups en downs.  De periode 
in het Congresgebouw was 
een duidelijke ‘down’. Met 
dirigenten als Vonk en Svet-
lanov behield en verdiepte 
het orkest zijn kwaliteit en 
vergrootte ook dankzij Jaap 
van Zweden zijn bekendheid 
nog verder. Arthur is blij 
met de zeer ervaren nieuwe 
chef-dirigent, Neemen Järvi. 
Tot 2000 combineerde Arthur 
Moore drie banen: orkestlid, 

docent aan het Koninklijk Conservatorium en lid 
van het Nederlands Blazersensemble. Werkweken 
van gemiddeld 7 dagen per week. Alleen het Resi-
dentie Orkest is nu over. Meer tijd om te genieten 
van de heerlijk zonnige fl at bijvoorbeeld. En tijd 
om in een veelgevraagde big band te spelen. Daar 
gebruikt een trombonist overigens wel 5,6 soorten 
dempers en ook nog eens de ‘plunger’, waarvan het 
effect niet anders uit te leggen is als “oe-whoauw-
wauw”. En “whow” is wat ik op de fi ets naar huis 
denk over deze  muzikale loopbaan.                           es

Arthur Moore  trombonist Residentie Orkest
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Er zijn er zo veel, zoals die ene in de Bosjes, waar je in mei een 
nachtegaal zijn lied hoort zingen.
Nu heb ik een kat. Ze heet Anna. Dat is niet zo bijzonder, 
maar ze heeft de gewoonte om met mij mee te gaan wande-
len. Los. Nogal eens vanaf de Riouwstraat langs de manége 
en achterlangs de tuinen van de Bankahoogte naar boven. We 
steken de Kerkhofl aan over. Daar is een driehoekig veldje met 
drie bomen. Dat is dan onze favoriete plek. Ik ga lekker zitten 
met mijn rug tegen een dikke scheve populier. Het is juni. 
Anna rent het hoge gras in, dat vol staat met bloemetjes. 
Soms klimt ze een eindje een boom in. Daar zit dan altijd 
een ekster lawaai te maken: “Pas Op! Een Kat! Een Roofdier!” 
Hij heeft gelijk. Even later maakt Anna grote sprongen om 
boven het gras te kunnen zien waar ik ben. Al gauw zit ze 
tevreden naast mij.
Zomaar tussen het verkeer zijn we in het Paradijs. Dus gaat 
het regenen. Dat is niet zo erg want het gras wordt er alleen 
maar groener van. Maar we worden nat en daar houden we 
niet van. Terug naar huis.

Rob Douw

De favoriete plek van Anna en Rob

Theresia van Dijk, in april 90 jaar geworden in verpleeghuis Duinstede was 
vele jaren een markante bewoonster  van de Archipel. Als een van de eerste 
particulieren in Nederland kocht zij al eind jaren ’70 een grote computer, waar 
zij vele jaren de wijkkrant op heeft getypt. Zij nam hiervoor een extra hypo-
theek op haar huis, want de prijs voor zo’n nieuw apparaat was niet gering! 

Zij was een bekwaam 
tekstverwerkster, die 
ook voor advocaten in 
de buurt menig stuk 
piekfi jn afl everde. 
Als trouw lid van de 
Jacobuskerk kon zij 
haar PC ook gebruiken 
om bidprentjes mee te 
maken. Haar taalgevoel 
zorgde niet alleen voor 
correcte spelling, maar 
ze was ook zeer spits-
vondig op het gebied van 
slagzinnen, waarbij o.a. 

Bruijnzeel geprezen werd in ca 45 woorden beginnend met een B.  Ze heeft dan ook 
met haar slagzinnen veel prijzen gewonnen. In de wijkouderengroep o.l.v. mw. N. 
de Vroomen was ze een actief lid, die mee de barricades opging om de zo gewenste 
ouderenhuisvesting van de grond te krijgen op de hoek Borneostraat als de garage 
eindelijk gesloopt was (zie streamer van dit artikel). Toenmalig Burgemeester Ha-
vermans was er zo van onder de indruk dat  hij dit gedicht na afl oop in zijn vestzak 
stopte. Mevrouw v. Dijk, voor bekenden Trees van Dijk heeft bij de Griffi e van de 
Tweede Kamer gewerkt, maar ook een diploma gehaald als pensionhoudster, waar 
het huis aan de Riouwstraat goed geschikt voor was. Een bezige bij, die op haar 
kleine fi ets met aanhangwagen ook papier ophaalde in de buurt of uit haar tuin de 
peren verzamelde, die van twee hoge perenbomen kwamen. Ze werd ouder en na 
een val belandde zij alsnog in de Borneofl at, waar ze helaas  na enkele jaren nog-
maals moest verkassen naar Duinstede. Daar wordt ze regelmatig bezocht door o.a 
de Jacobsstaf en haar vroegere consulente ouderenwerk. Wie het kleine niet eert, 
is het grote niet weerd en daarom deze hommage aan onze Trees.

epb

Archi-typen

Voorproefje Riouwstraat

“ Hier voor u staat in klein formaat“ Hier voor u staat in klein formaat
 Een inwoonster uit de Riouwstraat. Een inwoonster uit de Riouwstraat.
 De bewoners blijven hopen De bewoners blijven hopen
 De garage te doen slopen…” De garage te doen slopen…”

Op maandag 15 mei j.l. werd het boekje Archi-typen, Archipel & Willemspark in 
dertien portretten van Marie-José Hillenaar, gepresenteerd. Henk Kool was – naast 
Ank Beekman – niet alleen de ontvanger van het boekje, maar ook de gastheer 
voor de mensen die waren uitgenodigd om de aanbieding van de eerste 2 exem-
plaren bij te wonen. Zijn heerlijk ruime woonkamer (vroeger de showroom van ga-
rage De Witte Brug) gaf daartoe alle gelegenheid. De schrijfster van de interviews/
verhalen Marie-José Hillenaar vertelde in het kort hoe ze als kind in de Archipel 
woonde, later er als volwassene weer terugkwam en als lid van de website-redac-
tie buurtgenoten met veel plezier interviewde. De vraaggesprekken geven een 
mooi beeld van de diversiteit aan mensentypes die op en rond het Bankaplein te 
bewonderen zijn: een journalist, een advocaat, een gewezen balletdanseres, een 
fotografe, een handlezeres – ze staan er allemaal in. Haar verhalen waren te lezen 
op onze website (www.archipelbuurt.nl), maar zijn nu ook als – zeer geslaagd 
– boekje verkrijgbaar. De speciale foto’s van Karen Kommer geven er een extra 
dimensie aan.

Verplichte lectuur als u mensen wilt laten kennismaken met uw Archipel-buurt, 
een erg leuke manier om iets van onze wijk te laten proeven.
Het is verkrijgbaar à € 5.50 bij Modehuis Babs & Lizeth en Verfhandel Van Laar, 
beide in de Bankastraat.

a d v e r t e n t i e
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>> Timor-heel en Riouw-half
We laten ze samen aan het woord, deze twee straten die samen een T vormen in de 
Archipel, tot aan het Bankaplein. Toch is er een groot verschil tussen beide. De Ti-
morstraat dwars, intiem, besloten, met in deze tijd de overspannende kronen van 
de kastanjes langs het Joodse Kerkhof. De Riouwstraat open en lang, het ultieme 
Archipel-karakter, een statige doorgaande route ondanks de veelvuldige verkeers-
drempels, met voorzichtig groen dankzij de bomenactie door bewoners van alweer 
bijna tien jaar geleden. 
Riouw (nu Riau) is genoemd naar een archipel op zich: een groep eilanden tussen 
Sumatra en Malakka, aan het begin van de Straat van Malakka. Hier zat de waarde 
in de grond, er werd tin en bauxiet gevonden. In de Riouwstraat zit de waarde in 
steen gevangen. De huizen die in dit stuk te koop staan doen gemiddeld boven het 
miljoen. Toch is de sfeer plezierig gebleven, zonder patserigheid en is het aantal 
kinderen fl ink toegenomen.
Timor ligt een paar duizend kilometer verder naar het oosten en is dezer dagen 
volop in het nieuws. Het eiland is doormidden gedeeld. West-Timor hoort sinds 
jaar en dag bij Indonesië. En Oost-Timor werd, toen de Portugezen in 1976 vertrok-
ken, door Indonesië geannexeerd. Na bloedige strijd en grote internationale druk 
werd in 2002 de onafhankelijkheid uitgeroepen. Nu is het jonge land door muiterij 
en economische ellende weer in moeilijkheden en moet Australië bijspringen. 

mo 

Er zijn maar twaalf huisnummers in de Timorstraat. Die beginnen bij 111 en eindigen bij 133. 
Hoe kan dat? Op een foto uit 1925 zie je op Timorstraat no 1 ‘De villa van broodfabrikant Hus’, 
met daarnaast Kunstzaal Kleykamp. Daarin werden door de Duitse bezetter duplicaten van 
persoonsbewijzen bewaard. Vanwege het grote aantal valse persoonsbewijzen dat intussen 
bestond was het buitengewoon belangrijk dat die registers werden vernietigd. Op verzoek van 
geheim agent  d’Aulnis de Bourrouil werd het register c.q. het gebouw van Kunsthandel Kley-
kamp in 1944 gebombardeerd door de RAF. De huizen aan het begin van de Timorstraat (later 
Patijnlaan geheten) werden vernietigd of zwaar beschadigd en ook een deel van de Alexander-
kazerne werd getroffen. 

Wonen in de Timorstraat: 

voor de enkeling?

Al jaren kom ik langs dat bord: “Fa Spreksel, theaterkappers-grimeurs-haar-
werkers” en eindelijk kreeg ik de mogelijkheid om te horen wat ze daar precies 
doen! Het antwoord op mijn vraag was: “We doen alles! We grimeren iedereen 
die daarom vraagt en we zorgen voor bijpassend haarwerk.”

Hun klanten zijn de Nederlandse Opera, de Nationale Reisopera, veel (amateur)operette-
gezelschappen, Het Nationaal Ballet. Ze roepen graag de hulp in van Ruud en Alma 
Spreksel, omdat men weet dat zij bereid zijn om mee te reizen met de voorstellingen en 
altijd goed werk leveren.
Daarnaast zijn er veel mensen zoals u en ik die bijvoorbeeld verkleed naar een feest 
gaan (dat huis waar gekke mensen uit komen!), of als Sinterklaas of Kerstman moeten 
verschijnen. Daarom ook weet het jongetje aan de overkant zéker dat Sinterklaas dáár 
logeert als hij in het land is!

Kale koppen en pruiken
Ruud Spreksel is vanaf 1973 bij zijn vader (chef-grimeur van de Opera) in de zaak 
gekomen. Zijn ouders woonden boven in de Riouwstraat; toen zijn vader overleed 
bleef moeder er wonen. Stagiaire Alma wilde grimeur worden en kwam zodoende bij 
Fa Spreksel terecht, waar ze Ruud als ‘model’ kreeg. Daar bleef het niet bij, want naast 
model werd hij al snel ‘echtgenoot’. In 1988 kwamen ze in de Riouwstraat wonen: bene-
den is de werkruimte met alle tools of the trade: pruiken in min of meer complete staat, 
kale hoofden, krultangen en ander gereedschap óp en rond de lange werkplank voor 
het raam. Wist u dat het zeker 2 uur duurt voordat Sinterklaas zijn baard weer helemaal 
netjes ‘gegolfd’ is? Het werk aan de pruiken neemt soms dagen in beslag, en je hebt 
veel historische kennis nodig om te weten welke 
pruik in welke tijd mode was.

Economisch verantwoord?
Een econoom heeft eens gekeken of de Fa Sprek-
sel wel economisch verantwoord bezig was. Zijn 
commentaar: economisch kan dit eigenlijk niet! 
Dat ze het werk desondanks nog steeds wél doen 
komt, omdat ze het met zoveel plezier doen, 
ondanks de lange werkdagen en “werk-avonden”. 
Soms schiet bijvoorbeeld Kerstmis er helemaal 
bij in, want tja, er zijn voorstellingen.... Geen 
wonder dat op het bord aan de deur met kleine 
letters staat “meestal aanwezig tussen 9.30 en 
16.00 uur”. Een mens kan maar op één plaats 
tegelijk zijn en met-een-voorstelling-meereizen 
betekent dat je soms al om 13.00 uur weg moet.
Als u eens ‘in vol ornaat’ naar een feest wilt kunt 
u altijd aan de trekbel (hij werkt écht) van de Fa 
Spreksel trekken, maar wel eerst even opbellen!

ed

Het logeeradres van 
Sinterklaas

De fl at op de hoek, Couperusduin, heeft de ingang aan de Patijnlaan. Gescheiden 
door de Haagse Beek ligt daarnaast een tweede fl at. Waarschijnlijk gebouwd in 
1933. Alleen de bewoners van deze fl at hebben als adres: Timorstraat. En zijn alleen 
daarom al bijzonder.

Vier generaties in het boekenvak
In deze fl at spreek ik met Alexandra Boucher, dochter van de befaamde boekhan-
delaar/uitgever L.J.C.Boucher. Het begon in 1842 met de oprichting van een zgn. 
‘papeterie’, een soort kantoorboekwinkel. Dat werd een boekwinkel/uitgeverij die 
uitgroeide tot een zeer fraai, zeer Haags ‘instituut’ op het Noordeinde, schuin te-
genover het Paleis. Toen vader Boucher de winkel/uitgeverij in 1983 moest sluiten, 
had Boucher zo’n 600 titels uitgegeven. ”Ik heb ze nog niet eens allemaal opge-
spoord” vertelt Alexandra. Ze wijst de planken aan in haar boekenkast: Engelse 
literatuur, Durant’s ‘Geschiedenis van de oudheid’, Greshoff, verzameld werk van 
Boutens, dichtbundels, Marguerite Yourcenar (ontdekking van Boucher in 1952) 
enz. enz. Alleen de ruggen van de boeken zien er al mooi uit.” Het uiterlijk van 
het boek en de typografi e werden heel belangrijk gevonden. Mijn vader schilderde 
ook, hij had daar duidelijk oog voor.” Na haar studie Engels wilde Alexandra ook 
het uitgeversvak in. Zij had geluk (en een handige achternaam) en kon beginnen 
bij Athenaeum boekhandel aan het Spui in Amsterdam  en leerde heel veel mensen 
kennen in en om het boekenvak. Via uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep 
werkte zij de laatste 12 jaar bij uitgeverij Querido. Ze stopte met werken toen doch-
ter Nina geboren werd, vier jaar geleden. Tussen de bedrijven door is Alexandra 
weer met ‘drukinkt’ aan de slag gegaan namelijk met het bedrukken van textiel. In 
de kamer hangt een prachtig rijtje kinderjurkjes dat zij ontwierp. En wat de boe-
ken betreft: ”het is heerlijk om gewoon weer boeken te lezen zonder voortdurend 
op te letten hoe en aan wie je je mening al dan niet kan laten horen.” 

Wonen in de fl at
Bijna alle fl ats hier zijn koopwoningen. Er zijn nog twee huurwoningen. Het zijn 
meest ouderen die hier rust zoeken, maar toch dicht bij de stad willen wonen. Ook 
al leeft men dicht op elkaar en zijn de fl ats redelijk gehorig, men gaat  z’n eigen 
gang. ”We zijn hier aardig individualistisch. Ieder heeft zo de eigen contacten. 
Men is erg op zichzelf. Heel jammer is het dat er weinig of geen kinders wonen in 
de fl at”.
De tuin aan de voorkant is voor gemeenschappelijk gebruik. Met mooi weer 
etaleren zich kleine variaties op het sleutelwoord “beschaafd”: hier prikt men 
voorzichtig van een bordje-op-schoot en daar wordt een tafel gedekt met servies, 
dekschalen, alles compleet en wordt een driegangendiner opgediend. 

Buurt wordt beetje brullerig
Wat vindt Alexandra van de buurt? “Ik vind dat het hier de laatste jaren erg ver-
anderd is. Van een beetje rommelig, artistiekerig is het nu: ‘de wereld is van ons’, 
twee grote auto’s per gezin, een beetje brullerig dus”. De huizen zijn veel te duur 
geworden. Een van haar toekomstfantasieën is om een buurtboekenwinkel annex 
tearoom te starten met nadrukkelijk ruimte voor kinderen. 

es

Daar is het Nationaal Hoofdkwartier 
gevestigd van de Bahai gemeenschap 
in Nederland. Over de wereld verspreid 
zijn er tussen de 5 en 6 miljoen aanhan-
gers van Bahá’u’lláh, die leerde dat er 
één god is. Deze onthult geleidelijk zijn 
wil aan de mensheid. Elke grote gods-

dienst kent profeten: Moses, Krishna, 
Buddha, Zoroaster, Jezus, Mohammed 
en vormt een opvolgend stadium in de 
spirituele ontwikkeling van de bescha-
ving. Bahá’u’lláh is de meest recente 
boodschapper in deze rij.

mo

Wereldgodsdienst op Riouwstraat 27
“De wereld is één land waarvan alle mensen de burgers zijn.”
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De muzen van de Helicon
Weinig Riouw-bewoners zullen het gemerkt 
hebben, maar het is druk bij de Rijschool van de 
familie Hazendonk. Niet alleen met paarden en 
rijders, maar in deze tijd vooral met een forse ver-
bouwing. Toch maakt Sr. zich graag even vrij voor 
een verhaal en bezichtiging van de gebouwen en 
het terrein. Het bedrijf wordt – afgezien van een 
aantal vrijwilligers – volledig door de familie 
gerund: vader, moeder en twee zoons. De man-
nen zijn gediplomeerd rij-instructeur, ma doet de 
kantine en de administratie. 

Locatie
Vanaf de straat kun je je moeilijk voorstellen hoe 
groot het manegecomplex in werkelijkheid is. Met 
drie aparte toegangspaden vanaf de Riouwstraat 
strekt het zich uit over een breedte van wel honderd 
meter achter de huizenrij. Aan de achterkant ligt het 
tegen de hoge muur van de Begraafplaats St. Petrus 
Banden aan. Oorspronkelijk behoorde het terrein tot 
het landgoed DuinWeide, waarvan de gevelplaat nog 
terug te vinden is boven de ernstig misvormde deur 
van nr. 52(c). In 1957 is opa Hazendonk hier begonnen 
met een aantal stallen voor privé-eigenaars. Al gauw 
werd er een binnenbak bijgebouwd, de eigenlijke 
manege waar rijlessen worden gegeven. Tien jaar later 
volgde de buitenbak op de plaats waar vroeger het 
gebouw van Rijkswaterstaat stond, tegen het pad naar 
de Kerkhofl aan aan. 

Programma
De rijschool heeft eigen paarden, ongeveer vijftien, 
van allerlei soort en niveau. Daarnaast hebben circa 
vierentwintig particulieren hun paard hier in de 
buitenstallen staan. Van september tot en met april 
worden er dressuur- en springlessen gegeven, voor 
volwassenen en kinderen vanaf negen jaar. Na één 
seizoen - ca. dertig lessen - kan het rijvaardigheidsdi-
ploma worden behaald. ’s Zomers worden er buiten-
ritten gemaakt, door de Scheveningse Bosjes, langs 
het Zwarte Pad over het strand naar Meyendel en via 
de Waalsdorpervlakte weer terug. Een enkele maal 
wordt er een strandrit naar Katwijk gemaakt, met een 
picknick onderweg. 

Verbouwing 
Elk jaar worden er delen van de rijschool gerenoveerd. 
Dit jaar is de kantine die ook voor theorielessen wordt 
gebruikt aan de beurt. Twee jaar geleden heeft de 
manege na een strenge keuring het veiligheidscertifi -
caat gekregen. Er moesten een nooduitgang en andere 
veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht. 
Volgend jaar worden de originele houten spanten van 
het manegedak gerenoveerd. 

Hazendonk is blij dat zijn rijschool weer in de publi-
citeit komt. Een artikel in de wijkkrant jaren terug 
heeft nogal wat nieuwe klanten opgeleverd. Heel wat 
buurtgenoten zijn zich nauwelijks van de aanwezig-
heid van zo’n kostbaar bezit bewust! En nog minder 
van het feit hoe gemakkelijk en plezierig je van hier 
naar het strand kunt komen. 
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Archipel te paard

Een halve eeuw 
Riouwstraat
Mevrouw Boersma-Weiss is 81. In plaats van vrij-
willigershulp te ontvangen, deelt zij vrijwilligers-
hulp uit. Elke woensdagavond treedt zij op 
als gastvrouw in ’t Klokhuis, acht keer per jaar 
organiseert ze met anderen een koempoelan, ze 
staat één ochtend in de week in de wisselbiblio-
theek in het Schakelpunt, waar ze af en toe ook 
bij de maaltijd assisteert. Activiteiten waar ze pas 
mee denkt te stoppen als ze geen trappen meer kan 
lopen. Carmen Boersma woont op de kop af vijftig 
jaar in de Riouwstraat. Over hoe het was en hoe het 
werd, kan ze je dus alles vertellen. In mooie, hel-
dere zinnen waar het ‘petjok’ van haar Indische 
jeugd nog in doorklinkt. 

“Ik ken mijn man van de universiteit, we studeerden rechten 
in Amsterdam. In 1956 kon hij een baan krijgen in Den Haag. 
Zo verzeilden we in de Archipel, de eerste jonge mensen sinds 
tijden. Onze kinderen konden nog heerlijk op straat spelen. Het 
was hier toen al een leuke, interessante wijk. Wel behoorlijk 
in verval en met al die kantoren niet echt de ideale woonbuurt 
– de huizen waren er dan ook redelijk goedkoop. De Celebes-
straat had in de verste verten nog niet het aanzien van nu. 
De Malakkastraat gold vanwege al die militairen zelfs als een 
soort achterbuurt. Dat we daar om de hoek gingen wonen, in 
de Riouwstraat, daar keek men wel van op. Wij hoorden thuis 
in de Vogelwijk, waar de collega’s van het ministerie allemaal 
woonden. In het begin hadden we alleen de bovenverdieping, 
dat ging zo in de jaren vijftig. Later kregen we het hele huis tot 
onze beschikking. 

Buurt vol afwisseling
Wat de Indische buurt zo interessant maakt, is de aanwezigheid 
van al die winkels en restaurants op loopafstand. En dan 

de gemêleerdheid  van de bewoners! Je vindt er alle sociale  
klassen. Hier wonen ambtenaren, mensen uit het bedrijfsleven, 
kunstenaars, noem maar op. Ook veel yuppen en tweeverdie-
ners. Niets op tegen, maar ze laten hun huizen allemaal zo 
fantastisch opknappen, dat die zo langzamerhand niet meer te 
betalen zijn. Onze vier kinderen zijn in de Riouwstraat geboren; 
drie dochters en een zoon. Twee van mijn dochters heb ik als bij-
zonder ambtenaar van de burgerlijke stand zelf mogen trouwen. 
Als lid van de gemeenteraad, wat ik twaalf jaar ben geweest, heb 
je dat recht. Mijn inmiddels overleden man was een geboren en 
getogen Amsterdammer, maar ontwikkelde zich al gauw tot een 
echte Hagenaar. Hij zou voor geen geld terug zijn gegaan. Hij 
was vijfentwintig jaar lang secretaris van kunstenaarssociëteit 
Pulchri, met heel veel plezier.” 

En ook nog eens vele jaren een enthousiast bezorger van de 
wijkkrant. Waarvan acte.
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… alleen de bovenverdieping,    
     zo ging dat in de jaren vijftig…

Riouwstraat nr. 1 is in alle opzichten een bijzondere plek: 
het uiterste puntje van de Archipel, een oud pand ver-
bonden met nieuwbouw, uitkijkend op de Scheveningse 
Bosjes. Hier komen natuur en cultuur samen. In het 
gebouw is de Euritmie-academie gevestigd, onderdeel van 
de antroposofi sche Hogeschool Helicon. De Helicon was in 
de Griekse mythologie de berg waar de Muzen woonden. 
Hier, in en om het huis met zijn heerlijke tuin, kom je ze in 
levende lijve tegen. 

Waar gaat het om bij euritmie? 
Euritmie is een bewegingskunst die uiterlijk zichtbaar maakt 
wat de mens innerlijk beweegt. Dansen op muziek of taal. De 
verbinding tussen gevoel en expressie. Zo ongeveer luidt de 
omschrijving van docente Gia van den Akker, die met haar 
lichaamstaal zelf de beste illustratie is van wat ze probeert uit te 
leggen. Deze kunstvorm is begin vorige eeuw ontwikkeld door 
Rudolf Steiner en vindt vooral toepassing in de zogenaamde 
vrije scholen. Ik mag – na aarzelende toestemming van haar 
overwegend vrouwelijke studenten - een les van Gia bij-

wonen: een al ingestudeerde choreografi e met begeleiding van 
een vleugel. Het is een gracieus spel van bewegen en stilstaan, 
van inhouden en laten gaan, versterkt door fl adderende sluiers 
onder de bewegende armen. Af en toe wordt de oefening onder-
broken door vragen of aanwijzingen. 

Organisatie en gebouw
De Euritmie-academie is een vierjarige hogere beroepsoplei-
ding tot kunstvak-docent dans/euritmie. Er is ook een deeltijd-
opleiding van zes jaar. Beroepsmogelijkheden zijn er, behalve 
in het onderwijs, in de gezondheidszorg, bedrijven, vrijetijds-
cursussen, zelfs in gevangenissen en in toenemende mate bij 
uitvaarten en crematies. De Academie heeft momenteel zo’n 
zestig studenten, waarvan ettelijke uit het buitenland (Duits-
land, Engeland), en een staf van zeven docenten. In het gebouw 
zijn ook het Studiecentrum voor antroposofi e en de Bibliotheek 
van de Antroposofi sche Vereniging ondergebracht. Het oude 
pand is ooit beschikbaar gesteld door een antroposofi sche arts, 
die hier heeft gewoond. Later is het huis uitgebreid met een 
aanbouw voor oefenzalen op de plaats van een tussenliggende 
tuin. De ideologische achtergrond is te herkennen in de afge-
hoekte vormen die je overal in het pand tegenkomt. 

De school kenmerkt zich door een relaxte en gastvrije sfeer. 
Mijn gesprekspartner is blij met de publiciteit die de opleiding 
door de Wijkkrant krijgt. Men wil graag meer contact met de 
buurt. Jammer dat de krant te laat uitkomt voor de open dag 
op 18 mei, die zeer goed bezocht was, maar op 9 december is 
er weer een! Noteert u alvast de datum, dan hoeft u deze gratis 
voorstelling van gracieuze vlinders niet te missen!                        ak



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 !

APOTHEEK 
NAUTA

•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70

• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

Geopend maandag t/m vrijdag van
8.30–17.30 uur. Op zaterdag van
11.00–15.00 uur alleen Bankastraat.

Ook voor bezorging aan huis of op het
werk (op het voor u gewenste tijdstip
en kosteloos)

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

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

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

Archipel
Fysiotherapie    &
Manuele therapie

Sumatrastraat 205
2585 CP  Den Haag

Fysiotherapie

Manuele therapie

McKenzie methode

Psychosomatische

 fysiotherapie

A.P.S therapie

Consulten

Advies/begeleiding
T  070-3503990 
F  070-3223965
E  archipel@fysionet.nl
W www.archipel.uwpraktijkonline.nl

Voeding en (huid)verzorging,
volgens de Chinese filosofie der 5 elementen

Caroline Kloots

Madoerastraat 5

MadoeraSun voor iedereen die gezond wil zijn
en zich goed wil voelen!

Bel mij voor een afspraak 070-358.97.63 of
kijk voor de eerst volgende mini-workshop
op madoerasun.com

Ik nodig u uit om deze (h)eerlijke en pure
kruidenproducten te komen ervaren.

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

Indonesisch Restaurant

Mallemolen 12 A
2585 XJ  Den Haag
Tel: 070 363 57 63

Internet: www.djawa.nl
Dagelijks geopend van

17.30-23.00

‘Steeds op zoek naar bijzondere lekkernijen.’

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

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

BAGUETTERIE
*Diverse salades
*Borrelhapjes

*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten

Bankastraat 97
2585 EJ  Den Haag

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

Tuinaanleg en onderhoud
Hoveniersbedrijf

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

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

kvk 2715046
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Duijnstee van der Wilk
Advocaten is een in de Archipel
gevestigd kantoor bestaande uit

ca. 10 advocaten. 
Het kantoor richt zich 

(d.m.v. advisering en procedure-
behandeling) op het zgn. civiele
recht, waaronder arbeidsrecht,

handels-/ ondernemingsrecht,
familierecht (met inbegrip van

echtscheidingsbemiddeling), o.g.
-zaken (koop, huur, etc.) erfrecht,
overeenkomstenrecht, intellectu-

ele eigendom,
geldvorderingen/incasso’s, verze-

keringsrecht, bouwrecht,
schadevergoedingsrecht e.d.

Burg. van Karnebeeklaan 19
2585 BA Den Haag

Postadres:
Postbus 85850
2508 CN Den Haag

T: (070) 354 70 54
F: (070) 350 10 24
E: dvdw@law.nl

ervaring met 7500 behandelingen

figuurcorrectie
• Volgens de ENDERMOLOGIE

methode
• Anti-cellulite behandeling
• Verbetering littekens en striae
• Natuurlijk alternatief voor 

liposculpture

Haarreductie
• Permanente reductie
• Met de ELOS flitstechniek
• Minst pijnlijke behandeling
• Behandelde haren komen 

niet terug
• Van toepassing op ieder

lichaamsdeel
• Voor iedere huidskleur en 

alle haarkleuren

CelluCare Den Haag
Adelheidstraat 59B
(zijstraat Theresiastraat)
Den Haag

Telefoon: 070 – 328 15 33

www.cellucare.nl

Prettige, rustige praktijkkamer 
gezocht voor mijn

Alexander Techniek Praktijk 
m.i.v. juli(?) in de 

Archipel&Willemspark buurt. 

Info over Alexander Techniek 
www.alexandertechniek.nl 

www.stat.org.uk

Neem contact op met 
Wendelien Verbeek

t. 070 3920 165 / 06 2827 1602

Praktijkkamer 
gezocht

Op zoek naar tuinmuren merk je 
ook hoe gevarieerd ze zijn en hoe 
sfeerbepalend. Vooral de Archipel 
met zijn vele brandgangen al dan 
niet doodlopend achter de huizen, 
bieden de kans in alle rust  te 
wandelen. Voor kinderen zijn deze 
gangen spannende plekken, waar 
veilig gefi etst kan worden of 
waar je je kunt verstoppen. 

Er groeien vele wilde planten, 
die zich ook weer uitzaaien. He-

laas zijn het soms ook  verzamel-
plaatsen van  containers, tuinafval of overgebleven zakjes 
puin via de achterdeur. Er lopen
hondenuitlaters rond, die 
zonder sociale controle niet 
geneigd zijn de uitwerpselen op 
te ruimen. 

Maar laten we er geen klaag-
muur van maken, dat doen de 
klimrozen, clematis en klimop 
ook niet. 
Zij versieren de muur aan de

tuinzijde en klimmen er overheen. De takken van de 
tuinbomen maken zo ook fraaie boogjes over de muur. 

Soms wordt de brandgang zelf nog wat opgevrolijkt 
door bakken op de muren of schilderingen. Hierbij 
reken ik niet de graffi ti, want spuitbussen en tuin-
deuren hebben ook wat met elkaar. 

Voor katten is het een ideale uitkijkpost om 
rustig te bekijken wat er zoal gebeurt in de 
wandelgangen. Bovenal zorgen al die verschil-
lende stenen muren voor privacy en vormen 
ze buffers tegen geluid. 
Stenen tuinmuren en onze brandgangen zijn 
een verscholen stukje erfgoed dat soms pas 
na sloop zijn een waardevol bezit blijkt te zijn 
geweest.

Spannende tuinmuren

Het Louis Couperus Museum viert zijn 
tienjarig bestaan met een bijzondere 
tentoonstelling. Dit keer gaat het niet 
over de inhoud van Couperus’ boeken, 
maar om hun uiterlijk.

Couperus zelf was een groot liefhebber 
van mooi uitgevoerde boeken. De in Art 
Nouveau-stijl uitgevoerde band van De stille 
kracht bijvoorbeeld bestempelde hij als 
‘bepaald lekker voor het oog’. Hij bemoeide 
zich ook persoonlijk met de uitvoering van 
zijn eigen werken. Naast handelsuitgaven, 
die vaak al schitterende banden hadden, 
verschenen er Pracht- of Weelde-edities, nog 
luxueuzer gebonden en gedrukt op bijzon-
der papier. 

Met name sinds de jaren ’80 van de vorige 
eeuw worden er ook regelmatig door zoge-
naamde private presses verhalen of frag-
menten daarvan, gedichten en brieven van 
Couperus bibliofi el uitgegeven. Een private 
press - een Nederlands equivalent van de 
term bestaat helaas niet - is een kleine zelf-
standige uitgeverij die veel nadruk legt op de 
uiterlijke verschijningsvorm van het boek: 
een bijzondere typografi e, een mooie band, 
prachtige illustraties en speciaal papier. Het 
zetten en drukken gebeurt meestal met de 
hand. Dit arbeidsintensieve proces heeft tot 
gevolg dat zowel de omvang als de oplage 
beperkt blijft. Een collectors item dus. 
In de tentoonstelling wordt een overzicht 
gegeven van deze gedrukte juweeltjes. Aan 
de totstandkoming van de boeken wordt 
eveneens aandacht besteed aan de hand 
van ontwerpen, drukproeven en correspon-
dentie. Een handpers met toebehoren geeft 
bovendien een indruk van het drukproces. 

Publicatie: Arnold Pippel en Menno Voskuil, 
Het Boek van Adel, 120 p., ill., uitgave Louis 
Couperus Museum 2006, prijs €22,50

Nassauplein - rooien van 3 kastanjes binnen 6 
weken i.v.m. bloedingsziekte. 
Schelpkade - rooien van 1 kastanje binnen 6 
weken i.v.m. bloedingsziekte.

afscheid van de kastanje
we wisten, goede vriend, dat jij ging sterven
je kroon viel af, je kon niet blijven staan
de leegte nam bezit van onze laan
we mochten slechts herinneringen erven

je levenstaak verrichtte jij met verve
de drukte zag je onverstoorbaar aan
tabee ... barmhartige Samaritaan
we kunnen nu geen hart meer in je kerven

je broeders volgen één voor één je pad
een lange rij van zwijgzame soldaten
waaraan de oorlog onvermurwbaar vrat

de doden nemen afscheid van de stad
de weemoed vult verlaten Haagse straten
het boek is uit ... dit was het laatste blad

Met dank aan Stadsdichter Daan de Ligt: lees voor 
verdere publicaties www.daandeligt.nl 

Het Dagelijks Bestuur van Stadsgewest 
Haaglanden heeft de dienstregeling 2007 
vastgesteld. Uitvloeisel van dit vaststellings-
besluit is dat er in december a.s. weer het 
een en ander zal veranderen in het lijnennet. 
Van de lijnen die in Archipel & Willemspark 
komen wijzigt alleen lijn 13. Die gaat niet 
meer Vrederust, maar krijgt zijn eindpunt 
bij het Leyenburgh Ziekenhuis. Onderzocht 
wordt nog of het mogelijk is om het win-
kelcentrum aan de Leyweg aan te doen. Tot 

de Valkenboslaan is de route ongewijzigd, 
hierna gaat hij rechtdoor Zuiderparklaan 
en dan rechtsaf Escamplaan. Lijn 13 zal 
bovendien worden omgenummerd in lijn 
20. Passagiers die naarVrederust willen 
reizen kunnen gebruik bij het Leyenburgh 
Ziekenhuis overstappen op lijn 14 (die wordt 
omgenummerd in 21)

A.Landheer, contactpersoon Openbaar Vervoer
Bewonersorganisatie A&W

Tuinmuren: méér dan een erfafscheiding. Dat werd wel heel duidelijk bij het Bosje 
van Repelaer, waar de stenen muur over een lengte van 30 meter werd vervangen 
door een metalen spijlenconstructie. De intieme beslotenheid van dit goed verstopte 
Bosje was in een klap geschonden. De recente lage beplanting moet nog wel fl ink 
doorgroeien voor er weer sprake is van een afscherming van kantoorgebouwen en zal 
slechts ten dele de muur doen vergeten.

epb

Kapvergunningen
aangevraagd

Nieuws OV over bus 13 in 2007 

Jubileumtentoonstelling ‘Hommage aan Couperus’
11 juni t/m 12 november 2006
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C E L E S T E

N I E U W :

L A  P R A I R I E S W I T Z E R L A N D

H U I D V E R Z O R G I N G

S H I S E I D O
H U I D V E R Z O R G I N G / M A K E - U P / G E U R E N

M O L T O N  B R O W N
L I C H A A M S V E R Z O R G I N G

R O G E R  &  G A L L E T
B A D P R O D U K T E N

L ’ E R B O L A R I O
B A D P R O D U K T E N

T W E E Z E R M A N P I N C E T T E N

C A S P A R I
K A A R T E N  E N  S E R V E T T E N

Statenplein 1
(hoek Eisenhowerlaan)
2582 ew ‘s Gravenhage

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

n o t a r i s s e n

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

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

1949 2002

Archipel
ZONWERINGEN & ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB  Den Haag

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

Fax: 070-362 29 66 

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS 1949

Markiezen
Zonneschermen
Rolluiken
Horren

Horizontale
Verticale jaloezieën
Screens
Parasols

✓ ✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

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)

kapsalon 

geopend:
di t/m vrij 9.30–18.30 uur
zaterdag 9.30–17.00 uur

Borneostraat 136
telefoon (070) 350 59 80

DE POUS & VISSER

BELASTING
JURIDISCH

ADVISEURS

Telefoon (070) 352 36 42

Fax (070) 322 74 69

Borneostraat 247

2585 SC  ‘s Gravenhage

Damesmode & Accesoires 
Turnover
Expresso
More & More 
Sieraden
Tassen & Ceintuurs

Korting tot 70% op de wintercollectie
Tevens nieuwe voorjaarscollectie 

Openingstijden :
Ma    12:00 – 17:30
Di – Vr   10:30 – 17:30
Za           10:30 – 17:00

T w e e d e h a n d s
B o e k w i n k e l
v a n  L E U S D E N
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a d v e r t e n t i e

 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

Vredeskapel open op vrijdag van 12.30 - 13.30 uur
Voor iedereen die even rust en stilte zoekt.

Solidariteit
De bijeenkomst op 4 mei in de Vredeskapel mocht rekenen op warme 
belangstelling. De spreker Nazir Mohamed liet ons voelen hoe we met 
het hart tot elkaar kunnen spreken. Het is niet goed als onze ‘werkelijk-
heid’ alleen die van de media is, ontmoeting is heel belangrijk. Doe er 
moeite voor!
Met zo’n 35 mensen liepen we naar het monument, waar Alexander
(11 jaar) namens ons allen de krans legde.

Aandacht voor Ayaan was er in een speciale dienst op 21 mei. Het 
thema was ‘de Liefde’, niet alleen als een veel bezongen gevoel maar 
ook als een concrete opdracht.

agenda vredeskapel

Open maaltijd
Maandag 4 september en maandag 2 oktober. Kosten: 3 euro, Malak-
kastraat 7. Opgave bij Hans ter Schegget, tel: 3255304

Amnesty-schrijfgroep
Schrijvenavond op: maandag 4 september en 2 oktober,  20.15 uur. 
Malakkstraat 7

Startzondag 3 september
Een bijzonder programma, samen met de Ghanese gemeente uit de 
Vredeskapel en de Koreaanse gemeente uit de Duinzichtkerk. 
Let wel: locatie: Duinzichtkerk, v. Hogenhoucklaan 89
10.30 – 11.00 uur: (volgens Ghanees gebruik) Bijbelstudie 
11.15 – 12.15 uur: dienst in de kerk
de kinderen van 5 – 12 jaar en de tieners hebben hun eigen programma. Bij 
mooi weer: spelletjes buiten + ijsco-kar op het kerkplein. Daarnaast in het 
parkje: volleybal voor tieners/jongeren.
12.30 uur: lunch met Nederlandse, Koreaanse en Ghanese soep. 
Barbecue voor de kinderen en tieners.

Zondag 1 oktober thema-dienst: ‘Dat maakt het verschil....’
Vul het maar in: een goed initiatief, een gebaar, kijken naar/doen als 
Jezus. Voorbeelden uit de praktijk, uw inbreng, mooie muziek vormen 
o.a.  ingredienten van deze dienst. Welkom!

Nieuw! Zomerstek – zomerprogramma
De stichting Stad&Kerk organiseert in de Vredeskapel workshops:
• dinsdag 25 juli,13.00 – 16.00 uur: Tralala et cetera
 Het nederlandse lied zingen in koor.
• Dinsdag 8 augustus,10.00 – 16.00 uur: Stel je voor!
   Cabaret: een conference maken waarin je jezelf voorstelt.
• Donderdag 10 augustus, 10.00 – 16.00 uur: Lied in de maak
   Het schrijven van een lied.
  Alledrie o.l.v. Martijn Breeman
• Dinsdag 1 augustus, tijd nog onbekend: Archipeltocht
   o.l.v.: Bob Feenstra. Vertrekpunt: Vredeskapel
 Voor alles: opgeven bij Marion Best, 3181616 of mbest@steknet.nl 

Met Hartelijke groet,
Idelette Nutma, t 06 511 07 070

Inmiddels heb ik al aardig wat bewoners van het 
Schakelpunt ontmoet, en sommige ook kunnen hel-
pen met de vragen betreffende, indicaties, zorg die 
Florence kan bieden o.a. thuiszorg. verzorgingshuis-
zorg en verpleeghuiszorg, dagverzorging, dagbehan-
deling,  maaltijdverstrekking, alarm service, uitleen, 
huur en verkoop van verpleegartikelen van de Vegro.
Langzaam maar zeker gaan de kontakten ook vanuit 
de wijk Benoordenhout, Willemspark en Archipel 
komen. 
Daarnaast zijn er twee cliëntenondersteuners, 
Barbara de Kort en Ingrid Brady. De taken van een 
cliëntondersteuner bestaan uit het regelen en aanvra-
gen van indicaties, thuiszorg, opname verzorgings-
huis of verpleeghuis. Via het servicepunt kunt u een 
afspraak maken.  De cliëntondersteuners kunnen bij 

u op huisbezoek om de zorgvraag precies in kaart te 
brengen of u te adviseren. Zij hebben contacten met 
CIZ, zorgkantoor, huisartsen, ziekenhuizen en andere 
interne en externe instanties. 
Het servicepunt is van maandag t/m vrijdag telefo-
nisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur.
De servicemedewerker is aanwezig van maandag t/m 
vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Op deze tijden kunt 
u het servicepunt binnen lopen zonder afspraak.

Wij hopen u zo goed mogelijk van dienst te kunnen 
zijn, en graag tot ziens in het servicepunt het Scha-
kelpunt.

ons adres  Het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900
                   2585 cb Den Haag, t. 070-306 34 30

De stichting Autonoom Onderwijs Congo is nu of-
fi cieel opgericht dankzij een coulante interventie van 
notaris Stöger gevestigd aan de Burgemeester Patijn-
laan en fi nanciële steun vanuit de Wijkdiaconie mid-
dels Eric Ebbink. Merci mingi zoals men in de Congo 
zegt! Ook is een heerlijk levenslustig logo  ontwikkeld 
- deinende kinderhoofdjes onder een felle zon - dat 
velen onder u binnenkort van dichtbij gaan zien. 
Het is namelijk zo. AOC heeft een subsidieaanvraag 
ingediend bij de Nationale Commissie voor Interna-
tionale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. 
Het NCDO verdubbelt de bijdrage – een expliciete 
voorwaarde - die de stichting zelf weet te genereren 
en daarvoor hebben wij u heel hard nodig. Wij broe-
den op een plan om de ± 4.500 inwoners/huishoudens 
in de Archipelbuurt/Willemspark een bijdrage van 

€ 1,00 (één euro, u leest het goed) te vragen zodat wij 
tenminste voor de aanvang van het nieuwe schooljaar 
de kinderen én leraren van basisschool Perpetue in 
Kinshasa van boeken kunnen voorzien. En wellicht 
hier en daar een deur kunnen ophangen en/of de tech-
nische school Don Bosco kunnen betalen voor ver-
vaardiging van bankjes. Ideeën en hulp om deze actie 
te kunnen uitvoeren zijn van harte welkom. En mocht 
die ene euro nu al in uw zak branden, onderstaand 
staat  het geopende gironummer van de stichting , in 
stille afwachting van ...

info 06 209 99 612 of email mhulsebosch@zonnet.nl

Gironummer 1959795 ten name van Stichting Auto-
noom Onderwijs Congo        kvk haaglanden 27287759

Mag ik me 
even voorstellen?
Ik ben Wil van Egmond, service medewerker van Florence servicepunt 
Schakelpunt te Den Haag. Als service medewerker van Florence kan ik u advi-
seren en eventueel doorverwijzen op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Op 22 mei j.l. is na een kortstondig ziekbed een 
opmerkelijke bewoonster van onze wijk overle-
den. Prudy Heemskerk was zestig jaar woonach-
tig in de Archipelbuurt; eerst op de Laan Copes, 
daarna in de Nieuwe Hof aan de Curaçaostraat 
en de laatste twaalf jaar in de Borneofl at bij het 
Schakelpunt. Zij werd op 3 maart j.l. negentig 
jaar, maar deze hoge leeftijd belette haar niet 

om altijd in de weer te zijn voor anderen. Eind 
april van dit jaar bezocht zij nog met een groep 
ouderen de Keukenhof en duwde zij met de haar 
eigen bravoure nog een rolstoel! Haar hele leven 
stond in het teken van hulpvaardigheid; hier in 
onze wijk maar ook ver weg. Zo was ruim vijftig 
jaar werkzaam voor de pauselijke Missiewerken 
(nu Missio), waarvoor zij op haar negentigste 
verjaardag nog werd onderscheiden met de 
“Pauline Jaricot penning”, een hoge onderschei-
ding voor vrouwen die veel voor de missie hebben 
betekend. Ook was zij ruim veertig jaar actief bij 

de Zonnebloem in onze wijk en de laatste twaalf 
jaar ging zij onverminderd door met haar werk 
bij de St. Jacobsstaf, de ziekenbezoekgroep van de 
Jacobusparochie aan de Parkstraat. Ook voor deze  
parochie heeft zij zich altijd ingezet en zij ontving 
voor al haar werk dan ook de onderscheiding “Pro 
Ecclesia et Pontifi ce” en de onderscheiding van de 
“Orde van Sint Sylvester”.
De bezoekers van het Schakelpunt, vele ouderen 
in de wijk, de parochie van de H. Jacobus en vele 
anderen zullen deze unieke en energieke vrouw 
heel erg missen.                                                Lore Olgers  

in memoriam

Prudy Heemskerk

Archipel & Willemspark steunt onderwijs Congo



Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11    f. 070 358 71 90

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

Centrum leider Peter Jautze
Beheerder Willem van der Toorn

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

Trombosedienst 
zr. Haringsma, dinsdag van 10.45-11.00 uur
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De heer M.C.C. Bakker   voorzitter 
martinbakker@stichtinghetklokhuis.nl

De heer R. Klein   penningmeester 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw L. de Bles   lid 
liesbethdebles@stichtinghetklokhuis.nl

De heer M. Groeneveld   lid 
melchiorgroeneveld@stichtinghetklokhuis.nl

Sinds 1 januari is er het één en ander veranderd in het Klok-
huis. Niet langer valt het gebouw en de organisatie onder 
de verantwoordelijkheid van het W.O.C., maar onder het 
nieuwe bestuur van Stichting Het Klokhuis. Dit bestuur is 
na aantreden direct aan de gang gegaan met de inventarisa-
tie van contracten en afspraken met huurders, medewerkers 
en gemeente en men kwam erachter dat met name op het ge-
bied van onderhoud het pand ernstig achterop was geraakt.

Al jaren is aan het bijhouden van de kwaliteit van ons Klokhuis 
niet veel meer gedaan in de vorm van groot onderhoud. Cen-
trumleider Peter Jautze, beheerder Willem van der Toorn en het 
nieuwe bestuur zijn op dit moment druk bezig met de voorberei-
dingen hiervoor en als alles loopt zoals gepland zullen de eerste 
werkzaamheden eind augustus of begin september aanvangen.

Aanpak
Besloten is het groots aan te pakken. Het hele Klokhuis is grondig 
doorlopen en in elke ruimte is gekeken naar eventuele tekort-
komingen. Ook is met vrijwilligers overleg geweest over hun 
wensen over met name de benedenruimte en de tuin. Gelet is op 

schilderwerk, meubilair en verdere aankleding van het gebouw. 
De bedoeling is dat alle ruimtes in het Klokhuis één voor één 
worden opgeknapt. Zo zal er dus nooit in meer dan één of twee 
ruimtes tegelijk worden gewerkt, waardoor de invloed op de rest 
van de voorzieningen minimaal zal zijn.

Geen tijdelijke sluiting van het Klokhuis
Het één voor één opknappen van de ruimtes in het Klokhuis moet 
ervoor zorgen dat een (tijdelijke) sluiting van het pand uitblijft. 
Het bestuur en de medewerkers streven de activiteiten gedu-
rende het groot onderhoud zoveel mogelijk normaal te laten ver-
lopen. Wel moet naar alle waarschijnlijkheid geschoven worden 
in de schema’s van de verhuur van ruimtes, waardoor activiteiten 
tijdelijk een andere plek krijgen toegewezen dan normaal gespro-
ken het geval is.

Het Klokhuis zal er alles aan doen de gevolgen voor u als bezoe-
ker of gebruiker van een locatie van het Klokhuis zoveel mogelijk 
in te perken. Eventuele gevolgen voor huurders zullen tijdig aan 
hen worden kenbaar gemaakt.

Bestuur en de medewerkers van het Klokhuis danken 
iedereen die zich in de afgelopen jaren als vrijwil-
liger heeft ingezet voor onze organisatie. Zonder deze 
enthousiaste groep mensen was het niet mogelijk ge-
weest het Klokhuis open te houden en de doorstart te 
maken die we nu aan het maken zijn! Wij hopen nog 
lang op uw inzet te kunnen bouwen om dit nieuwe 
begin tot een groot succes te maken. Dank u wel!

Vrijwilligers gezocht!
Lijkt het u leuk om achter het buffet als gastvrouw 
of gastheer te staan in een goed lopend wijkcentrum, 
dan kunt u zich richten tot Liesbeth de Bles, coör-
dinatie vrijwilligers, tel. 350 35 11. Langskomen kan 
natuurlijk ook in ’t Klokhuis, Celebesstraat 4.

“De Archipelrunners” is de naam van een hardloopclub van 8 vrienden 
uit de Archipelbuurt. Ze rennen al jaren 2 à 3 keer per week met elkaar 
naar Scheveningen, door de duinen, soms zelfs naar Katwijk op en 
neer. In 2003 liepen ze de marathon van New York, het jaar daarna die 
van Berlijn. Dit jaar willen ze hun hardloopenthousiasme gebruiken 
voor een goed doel. Ze kozen voor de ROPARUN.

ROPA staat voor Rotterdam-Parijs. De ROPARUN overbrugt de afstand tus-
sen deze twee steden, 530 kilometer. Het is de langste non-stop estafetteloop 
ter wereld. Dit jaar deden er ruim 200 hardloopteams mee en was het de 16 e 
keer dat de ROPARUN gehouden wordt. De start was op zaterdag 3 juni j.l. in 
Parijs. Op maandag 5 juni werden de lopers feestelijk binnen gehaald op de 
Coolsingel in Rotterdam. 
De ROPARUN is een uniek evenement met een uniek doel: het inzamelen van 
geld voor kankerpatiënten. De Stichting ROPARUN stelt het geld dat wordt 
opgehaald met de ROPARUN ter beschikking aan projecten die het leven van 
kankerpatiënten en hun naasten trachten te verlichten. Dit gebeurt onder 
het motto: “Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kun-
nen worden toegevoegd aan het leven.”
Zo ondersteunde ROPARUN in het verleden o.a. hospices en inloop- en va-
kantiehuizen, voor kankerpatiënten en hun naasten in het hele land, thuis-
zorg voor kinderen met kanker en cliniclowns. Voor uitgebreide informatie 
over de ROPARUN en haar doelen: www.roparun.nl   

Michiel van de Graaff, Pieter van Berckel, Willem Offerhaus Evert-Jan van 
Hellenberg Hubar, Robert Bartstra, Jan-Mathijs Hermans, Dorine Overmars, 
Hugo van Berckel. De Archipelrunners hebben hard getraind en er waren 
een tiental vrienden ingeschakeld om de lopers logistiek te ondersteunen 
op hun tocht van Parijs naar Rotterdam. Ook is het mogelijk een bijdrage 
te storten op rekeningnummer 64.45.23.352 bij de Fortis Bank N.V. t.n.v. 
Simmons&Simmons notarissen, o.v.v. Roparun, dossiernummer 60006393. 
Iedere bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!!
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Dorine Overmars, 
070-3319300.

De wijkkrantredactie wenst u een ontspannen zomer toe met veel terrasweer.

Steun de ROPARUN 
en sponsor de Archipelrunners

De Bewonersorganisate Archipel/Willems-
park peilde op donderdag 27 april j.l met 
de Dienst Stadsbeheer de mening van de 
buurt over de inrichting van het Deli-
plantsoen. Grote eenstemmigheid heerste 
onder de ruim veertig belangstellenden. 

Gespreksleider Rupert van Heijningen 
constateerde tevredenheid met de huidige situatie. De buurt 

heeft geen behoefte aan ‘wipkippen’ of andere speeltoestellen. Ook 

wil men geen hek om het plantsoen. Zowel kinderen als aange-
lijnde honden zijn er welkom. Jacques Vogels van terreinbeheer 
neemt als wensen mee naar de gemeente: voldoende afvalbakken 
met zakjes voor hondenpoep, voldoende gewone afvalbakken, 
bordje ‘aanlijnen honden verplicht’. Absolute voorwaarde vindt 
men handhaving door gemeente en politie, desnoods tijdelijk. De 
bewoners beloven elkaar aan te spreken op verkeerd gedrag. Over 
een half jaar wil men de situatie opnieuw bekijken. 

Ank Beekman

Deliplantsoen: samen komen ze er wel uit

Verkeerslichten die nooit op groen lijken te springen. 
Fietspaden waarop constant auto’s geparkeerd staan. 
Onoverzichtelijke kruisingen. Hobbelig wegdek zover 
het oog reikt. Iedere fi etser kent dit soort situaties 
wel. Doe iets met uw ergernis! Surf naar www.fi ets-
indeknel.nl en meld daar ‘uw’ knelpunt! Het Haags 
Milieucentrum en de Haagse afdeling van de Fietsers-
bond analyseren de meldingen en bespreken ze met 
de wegbeheerder - doorgaans de gemeente. Natuur-
lijk kunnen we niet garanderen dat de knelpunten 
allemaal opgelost worden, maar niet geschoten is 
altijd mis! Een foto kan meer zeggen dan duizend 
woorden. Daarom ruimt fi etsindeknel.nl veel ruimte 
voor foto’s in. Als de klager niet in de gelegenheid is 
om een foto te maken, doet de redactie het. Via de site 
kan iedereen volgen wat er met zijn of haar melding 
gebeurt.

Groot onderhoud Klokhuis

Op 9 maart 2006 is uit ons midden 
weggevallen Netty Alting. Netty was al sinds 

1990 vrijwilligster in het Klokhuis en heeft 
zich tot begin 2006 op vele terreinen voor ons 

Wijk- en Dienstencentrum ingezet. 
Haar warmte en eindeloze inzet zullen door 

bezoekers en medevrijwilligers enorm worden 
gemist. Netty, bedankt voor zoveel jaren toewijding 

en je onmisbare bijdrage.

Vrijwilligers, medewerkers en bestuur van het Klokhuis

in memoriam

Netty Alting

www.fi etsindeknel.nl

Verhuurmogelijkheden van div. ruimtes in 
wijkcentrum ’t Klokhuis voor vergaderingen, 
cursussen, lezingen, zangkoren, bewegings-
clubs, praatgroepen etc. Inlichtingen over kos-
ten en voorwaarden: bel Peter Jautze, tel 350 
35 11 of kom op werkdagen overdag langs op 
Celebesstraat 4. Vrijdag na 13.00 uur gesloten.R
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Het klokhuis dankt haar 
vrijwilligers


