&

archipel
willemspark
nieuws… mensen… samenleving…

Belangenvereniging
Willemspark II
Opgericht op 22 april 2008 ter behartiging van de belangen van de inwoners van
het carré Frederikstraat, Prinses Mariestraat, Schelpkade, Kerkstraat, inclusief
Cantaloupenburg en Christinahofje.
Aan de leden van de Belangenvereniging en
overige bewoners van Willemspark II.
De huis aan huis actie in januari 2008 heeft
zoveel positieve reacties opgeleverd dat zich
een bestuur heeft gevormd en op 22 april de
vereniging bij notariële akte is opgericht.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel zodat er sprake is van een
rechtspersoon en telt thans ongeveer 60
leden. Tevens is er een bankrekening
geopend. Het bestuur is, noodgedwongen,
nog voor de eerste ledenvergadering direct
inhoudelijk aan de slag gegaan. Bij gemeentelijk besluit van 17 maart 2008 betreffende
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het binnenterrein achter de Frederikstraat
no.14 is vrijstelling van voorschriften verleend met daaraan gekoppeld de verlening
van een bouwvergunning Fase 1. Dat betekent dat het bestemmingsplan is gewijzigd en toestemming is gegeven voor het
bouwen van een appartementencomplex
met daaronder gelegen 16 parkeerplaatsen.
Het was mogelijk om tot 28 april hiertegen
bezwaar te maken.
Het bestuur van de Belangenvereniging
Willemspark II heeft een bezwaarschrift
ingediend. Het bezwaar kunt u inzien op
de website van de Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark:

juni 2008
Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

inhoud o.a.

Pas-op-kinderen
Pas
op kinderen
>> pagina 2 en 5
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Kijk bij bij bewonersorganisatie / werkgroepen / belangengroepen. Wij willen u als bewoners ook graag nauw betrekken bij verdere onderwerpen die in onze buurt op korte
of lange termijn aandacht vragen, zoals o.a.:
> de op handen zijnde herbestrating en
vervanging van het riool
> de verkeerssituatie
> de luchtverontreiniging in de Javastraat
> de nieuwbouwplannen van de school in
de Frederikstraat.

Wijkfeest 28 juni 2008
>> pagina 6/7

A. van Kammen - voorzitter
E. de Groot - secretaris
email: elsdegroot@wanadoo.nl

Wijkfeest Za 28/6
>> lees er alles over op pagina 6/7!

Gemeente zoekt
oplossing vervuilde
lucht op Laan Copes
When smoke get in your eyes
Vorig jaar was uit de gemeentelijke metingen gebleken dat de lucht op de Laan Copes
erger verontreinigd is dan de norm toestaat.
Maar de gemeente twijfelde aan de betrouw-

Kijk
ijk op de Wijk
ijk
baarheid van de metingen. Nieuwe expertisebureaus werden ingeschakeld, meerdere
meetpunten werden ingericht. En op 15 mei
presenteerde de gemeente de resultaten: inderdaad, het stond nu echt vast dat de luchtkwaliteit op de Laan Copes niet voldoet aan
de norm: de norm in 2007 was 46 mg/m, en
het gemiddelde van de metingen bedroeg
48,7 mg/m. Volgens de gemeente zal overal
in Den Haag de luchtverontreiniging verminderen door enerzijds landelijke maatregelen
(zoals eisen die men aan de uitstoot van
auto’s stelt), en anderzijds door de gemeen-

telijke acties ingevolge het Actieplan Luchtkwaliteit. Aangezien de gemeente – net als
wij – van mening is dat dit voor de Laan
Copes waarschijnlijk onvoldoende zal opleveren, zal de gemeente de komende weken
ook enkele aanvullende maatregelen onderzoeken. Wat zouden de gevolgen zijn als de
twee linksaf-stroken op de Raamweg zouden
worden teruggebracht tot één strook?
Wat gebeurt er als de verkeerslichten bij
Nassauplein worden ingesteld op doorstroming? En wat gebeurt er als de Centrumring
verlegd wordt naar het Telderstracé?

Veel onvrede
Tijdens de informatieavond op 15 mei werd vanuit de bewoners veel onvrede geventileerd. We
vragen al meer dan tien jaar om maatregelen ter
reductie van de hoeveelheid verkeer. Het verkeer
is inmiddels zo toegenomen dat de Laan tijdens
de spits niet meer oversteekbaar is. Waarom
heeft het gemeentebestuur de milieuzone voor
het centrum slechts tot de Mauritskade laten
gelden, en niet t/m de Laan Copes? Waarom gaat
de gemeente nu weer allerlei mogelijke maatregelen onderzoeken, in plaats van gewoon de
proef op de som nemen? En het feit dat de gemeente nu weer doodleuk opnieuw aankondigt
dat ze gaat onderzoeken of de Centrumring naar
het Telderstracé kan worden verlegd, deed de bewoners naar adem snakken. Dit is notabene al in
2001 door de Gemeenteraad besloten! En in juni
2007 heeft de gemeenteraad opnieuw aan het
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International
Residents
A selection of the articles in this issue of
the community newspaper will shortly
be available on the local neighbourhood
website in English. Just click on
the appropriate ﬂag on the homepage.
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College van b&w opgedragen te onderzoeken of
dat raadsbesluit uit 2001 nu eindelijk uitgevoerd
kan worden! Ook de aankondiging van de wethouder dat op de Centrumring het zogeheten
dynamisch verkeersmanagement komt kreeg
veel kritiek. Althans, als de Laan Copes en de
Patijnlaan toch aangewezen worden als onderdeel van de Centrumring. Grote matrixborden
boven de weg (met instructies over de snelste
route) zouden o.i. het ‘beschermd stadsgezicht’
onaanvaardbaar geweld aandoen.
Uiteindelijk deed de wethouder slechts twee
toezeggingen:
> de oversteeksituatie op de Laan Copes zal
bezien worden
> bovenbedoelde onderzoeken zullen voor het
zomerreces klaar zijn, en aan ons gepresenteerd worden.
We blijven alert!
eveline blitz
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
secretariaat
Administratieve ondersteuning
mw Else Ponsen-Breugem
Bereikbaar:
maandag: 09.00 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 10.00 uur
t. 084 73 71 029
f. 358 71 90
e. secretariaat@archipelbuurt.nl
bestuur
Voorzitter, dhr. mr. W. Taekema
t. 363 60 77
e. wybe@archipelbuurt.nl
Vice-voorzitter, jhr. mr. G.
Hooft Graaﬂand
t. 360 41 95
Secretaris, mw A.G. BeekmanOtte t. 354 80 06

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

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

contact openbare ruimte
josien@archipelbuurt.nl

illustraties / vormadvies
Jean Cloos

wijkberaadsvergadering
donderdag 18 september 2008
20.00 uur, ’t Klokhuis,
Celebesstraat 4

ontwerp
www.devangalen.nl

wijkkrant
Sluiting kopij: 19 mei 2008
Sluiting advertenties:
22 september 2008
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 350 35 11
secretariaat@archipelbuurt.nl

vormgeving
Annebel Schipper
website
www.archipelbuurt.nl
website redactie
website@archipelbuurt.nl

Algemene adressen
Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis
Celebesstr. 4,
2585 tj Den Haag
t. 350 35 11
verdere informatie zie pagina 12
Florence, Het Schakelpunt
Dagverzorging en
Ontmoetingscentrum
Burg.Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag
Servicepunt
Ma t/m vr 09.00-16.00 uur
Ria Koppert, Annelies
v.d.Heijden, t. 754 13 00
Tel. Bereikbaar 08.00 -16.30 uur

Wisselbibliotheek
woensdag van 10.00 -11.30 uur

Florence Thuiszorg
t. 754 05 00
Femmy van Egmond
Huish. hulp, verz. en verpleging
b.g.g. 754 07 35

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

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

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

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

Prikpost huisartsen
dinsd. en dond. 09.00 -10.30 uur

Borneoﬂat – Staedion –
informatie 0900 14 24

Dagverzorging, maaltijden en
activiteiten
Info: 754 13 40

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

Katten op

Oppassen geblazen!

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

pas!

De redactie heeft reacties ontvangen van wijkbewoners, die willen oppassen. Wij zijn “doorgeeﬂuik”,
maar zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering.
U moet zelf afspraken maken over tijden, kosten en overige voorwaarden.
Onderstaande personen hebben zich opgegeven als oppas:
Mw M. Polak (65 j.) ’s avonds t. 070 350 61 16
Anneke Kreemers (15 jaar) t. 06 488 34 337
Mw C. Weeik (22 jaar)
t. 06 247 14 889
Mw M. Vollema (19 j.) za/zo t. 06 51958607
070 322 51 31

Vincent Verhulst (19 jaar) t. 070 352 15 43
Nynke Verhulst (16 jaar)
t. 070 352 15 43
Jorrit Verhulst (15 jaar)
t. 070 352 15 43
Marius ter Kuile (14 jaar) t. 070 360 01 73

Clubhuis Cantaloup
Stichting
Clubhuis ‘Cantaloup’
Cantaloupenburg 26a
2514 kl Den Haag
t. 310 61 13
t. 346 11 32
Bankno. 179944797
clubhuiscantaloupe@gmail.com
secr: Laurien Trojan-Piek

Onze clubs
Damesclubs
Dinsdag: 19.30-22.00 uur
Woensdag: 10.00-12.00 uur
Cokkie Bonte, t. 346 35 23
Do-it-yourself club
Maandag 9.30 - 12.00 uur
Irna Schurwanz, t. 389 74 12
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Politie
Haaglanden
waarschuwt voor valse
ﬁetssleutels
Aantal ﬁetsendiefstallen ﬂink gestegen
Politie Haaglanden waarschuwt ﬁetsenbezitters voor valse ﬁetssleutels die momenteel in omloop zijn. Recent zijn er bij aanhoudingen van meerdere ﬁetsendieven dergelijke sleutels aangetroffen. Met de valse ﬁetssleutel, een moedersleutel
van een bekend slotenmerk, kunnen ﬁetssloten snel én zonder braakschade
worden geopend.
Forse stijging 1e kwartaal 2008
Het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal ﬁetsendiefstallen in de regio
Haaglanden met 30 procent. Werden er in het eerste kwartaal van 2007 nog 1211
ﬁetsen gestolen, in de eerste drie maanden van dit jaar waren dit er al 1585. Alleen
Bureau Westland en Bureau Wassenaar konden een lichte daling van de ﬁetsendiefstallen noteren. In het Westland werden in het eerste kwartaal 94 ﬁetsen gestolen. In dezelfde periode vorig jaar waren dit er nog 99. En in Wassenaar daalde de
ﬁetsendiefstal van 17 naar 15 ﬁetsen.
Daders hebben valse sleutel bij zich
In Delft steeg het aantal diefstallen van 238 in het eerste kwartaal van 2007 naar
296 in dezelfde periode dit jaar. Bij een recente aanhouding van een 21-jarige ﬁetsendief kwam aan het licht dat er veel van deze sleutels in omloop zijn. Ook deze
ﬁetsendief had een dergelijke sleutel bij zich. Ook de aanhouding van vijf jonge
ﬁetsendieven in Den Haag leverde een aantal moedersleutels op. In Den Haag
werden in het eerste kwartaal van dit jaar 705 ﬁetsen gestolen, dit waren er een
jaar geleden nog 523.
In Zoetermeer steeg het aantal diefstallen van 188 naar 245. Leidschendam-Voorburg had in het eerste kwartaal van 2007 83 aangiftes van ﬁetsendiefstal, tegenover 102 in dezelfde periode van dit jaar. Rijswijk ging van 30 naar 54. PijnackerNootdorp zag het aantal aangiften meer dan verdubbelen. Werden er in de eerste
drie maanden van 2007 nog 31 ﬁetsen gestolen, inmiddels ligt dit cijfer op 69.
Snelle diefstal met valse sleutel
De stijging is volgens Politie Haaglanden mede te verklaren doordat er de laatste
tijd veel valse ﬁetssleutels in omloop zijn. Het gaat hier om een zogenaamde
moedersleutel die bij de reguliere vakhandel (sleutelcentrales) kan worden aangeschaft. Agenten treffen regelmatig gestolen ﬁetsen aan die zonder braakschade
van het slot zijn gehaald. Kenmerkend voor deze manier van ﬁetsendiefstal is
dat de daders razendsnel de ﬁets ontgrendelen en er vandoor gaan. De gebruikte
methode is niet uniek. Andere korpsen signaleerden enige maanden geleden al
een toename van het aantal ﬁetsendiefstallen met deze werkwijze.
Preventietips
Deze manier van criminaliteit is voor de politie lastig om aan te pakken. Als de
politie een melding krijgt van een ooggetuige, zijn de daders vaak al weg als de
politie ter plaatse komt. Daarom adviseert de politie Haaglanden de eigenaren
van ﬁetsen nadrukkelijk om hun ﬁets goed te beveiligen tegen diefstal.
Hieronder vindt u een aantal tips.
> Zet uw ﬁets met kwalitatief goede sloten op slot. Check bij de aankoop of het
slot voorzien is van het art-keurmerk
> Zet uw ﬁets goed op slot: omsluit met het ﬁetsslot het voorwiel én de schuine
framebuis en maak het slot vervolgens ergens aan vast (een ﬁetsenrek, hek,
brugleuning e.d.). Zet uw ﬁets overigens nooit alleen aan het voorwiel vast.
Zet je ﬁets vast aan de wereld
> Maak de sloten zo hoog mogelijk vast, zodat iemand niet ongezien uw sloten
kan forceren
> Zorg ervoor dat de ﬁets zo strak mogelijk vast staat aan het ﬁetsenrek, hek e.d.
Dat voorkomt dat een potentiële dief de ﬁets kan draaien en zodoende als een
soort van hefboom kan gebruiken om het slot te forceren.
Daarnaast is het belangrijk dat u de kenmerken van uw ﬁets kent zoals merk en
type en het framenummer (en ﬁetschipnummer) en dat u in geval van diefstal
altijd aangifte doet bij de politie. Aangifte kan ook op de website van de politie.
Actueel politienieuws uit Haaglanden in uw mailbox? Word abonnee van de
nieuwsbrief !

Klachten Stadsbeheer tel. 353 30 00
Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark
betaalt u €40,- per jaar. Geen
dure vriendschap, want je
mag een keer gratis gebruik
maken van het clubhuis voor
bijvoor- beeld een kinderpartijtje of een vergadering.
Bovendien kan je deelnemen
aan vriendendagen. Leden,
vrienden en donateurs ontvangen regelmatig nieuwsbrieven. Ooievaarspas €25,–

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

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

Een schone lei
ook een lust voor het oog?
Op 11 juni is het nieuwe gebouw van het
Landbouw Economisch Instituut aan het
Alexanderveld 5 geopend door landbouwminister Gerda Verburg. Het lei was tot voor
kort gehuisvest in het nibc-gebouw tegenover
het Vredespaleis. Met het nieuwe gebouw is

Petrus aan Banden?
De prachtige RK-begraafplaats wil uitbreiden, onder meer om de hoge kosten van de
restauratie van kapel en arcades te kunnen
opvangen. Daarvoor is achter de arcade met
familiegraven, aan de zijkant bij het Prinsenvinkenpark een stuk grond beschikbaar. Hier moeten zo’n 330 graven komen.
De arcade is inmiddels doorgebroken om
straks toegang tot het nieuwe gedeelte te
verlenen, dat altijd al in het bezit is geweest
van de stichting St. Petrus Banden. Aan de
achterkant komen 90 bovengrondse ‘muurgraven’, omdat ondergrondse graven daar
de arcade zouden kunnen doen verzakken.

De omwonenden die nu nog op een leeg veldje
uitkijken zijn echter minder enthousiast.
Zij vinden het niet erg om dat uitzicht te verruilen voor een mooi aangelegde begraafplaats. Maar ze zien ertegen op dat aan de
andere kant van hun tuinmuurtje meerdere
keren per week rouwende nabestaanden hun
dierbaren ter aarde bestellen. Of de confrontatie tussen dood en spelende kinderen wordt
vermeden door meer groen aan te planten
betwijfelen zij. De toekomstige bewoners van
het te slopen gebouw van het Landbouwschap
zullen niet klagen: zij kopen hun appartement
onder de voorwaarde van geen bezwaar. Maar
de huidige omwonenden betwisten de bestemming van de grond. Al in de jaren zestig zou de
beslissing tot bestemming ‘begraafplaats’ met
een Koninklijk Besluit zijn vernietigd.
Ook hebben zij hun twijfels bij de geplande
bovengrondse graven. In krantenberichten is
sprake van een ‘dodenﬂat’. Deze term klinkt
nogal overdreven voor een stapeling van 3

het sluitstuk van het Boﬁll-plan gerealiseerd.
En dat in een tempo dat bij Boﬁll bijna ondenkbaar was. Misschien omdat niet meer gevreesd
hoefde te worden voor het schrikbeeld dat Rob
Douw ooit had geschetst en waartegen tot aan
de Raad van State was geprocedeerd (zie bijgaande artist impression). Het oorspronkelijke plan was namelijk dat er twee losstaande
kantoortorens zouden komen naar het evenbeeld van de ‘Belgische toren’ op de hoek
Patijnlaan/Alexanderveld. Deze torens zouden
fors boven het tegenoverliggende Crescentgebouw uitrijzen en daarmee ook het straatbeeld vanuit het Willemspark
verstoren. In plaats
daarvan is er nu
een aaneengesloten lig-

gend kantoorcomplex gekomen, dat minder
overheersend overkomt. Een positieve rol zal
ook wel gespeeld hebben dat de door onkruid
overwoekerde hondenuitlaatplaats op die plek
steeds meer irritatie opwekte.
Prachtig nieuw gebouw
Feit is dat het ontwerp na een korte inspraakprocedure en enkele kleinere aanpassingen
er bijna geruisloos doorgekomen is en dat er
nu een blinkend nieuw gebouw staat dat
harmonieert met het oudere deel van het
Monchyplein. Natuurlijk is er nog
best wat op aan te merken –
zo vindt de zijkant aan het
Alexanderplein geen
fraaie aansluiting
met de overige be-
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graven
tot hooguit 2 meter,
gepland tegen de achterkant van de arcade
– de associatie met ‘varkensﬂat’ ligt voor de
hand. Maar zou toch aan beide niet een
luchtje zitten?

Wat hen echter het meest steekt is het gebrek
aan overleg en communicatie. Ook de doden
hebben inmiddels een advocaat ingeschakeld
moeten rekening houden met hun buren. Die
en de begraafplaats zegt dat er altijd wel iemand dwars wil liggen… Of het nog goed komt
met deze danse funèbre?
mo

Boekje open over
het ‘Grote kerkhof
bij de bosjes’
Onze wijk telt binnen zijn grenzen drie prachtige begraafplaatsen – het 300 jaar oude Joodse
kerkhof, de Rooms Katholieke begraafplaats en
de Algemene begraafplaats aan de Kerkhoﬂaan.
Over deze laatste is recent een mooi boek verschenen, Het grote kerkhof bij de bosjes geheten.

bouwing daar, maar die was toch al rommelig en de ruimte is nu toch op een logische en
ordelijke manier ingevuld. En passant is ook
de bestrating rondom opgeknapt en zijn er
nette trottoirs en parkeerhavens aangebracht.
Ook de Burg. Marijnenlaan oogt een stuk
beter. Hopelijk komt er nog een mooie
groenvoorziening, maar dat mag voor een
landbouwinstituut toch geen probleem zijn?
Rest ons de leienaars geluk te wensen met hun
nieuwe huisvesting en te hopen dat het bouwwerk zowel aan de droge als aan de natte kant
het plein nog lang mag opvrolijken. Naar verluidt worden de omwonenden binnenkort uitgenodigd voor een Open Dag, dan kunnen we
ons ervan overtuigen.
ak
www.lei.wur.nl

Ingezonden brief

De gemeentelijke
begraafplaats is
gesticht in 1830. Tal van
beroemde Nederlanders
hebben hier hun laatste
rustplaats gevonden, zoals Cornelis Lely,
de grootste waterbouwkundig ingenieur
van Nederland, en jarenlang gouverneur van
Suriname. Maar ook gewone mensen uit Den
Haag of Scheveningen liggen hier begraven
tussen de eeuwenoude bomen. Een aantal van
de graven heeft de status van Rijksmonument.
In het boek wordt de rijke historie van de begraafplaats belicht, en worden achtergronden
belicht van bijzondere mensen die er begraven
liggen. De eerste exemplaren van dit boek
werden op 29 april j.l. door wethouder
Baldewsingh overhandigd aan vertegenwoordigers van Die Haghe en de Vrienden van Den
Haag, twee verenigingen die, zoals de wethouder zei, uitermate waardevol zijn voor het
behoud van het cultureel erfgoed van Den
Haag. Voor belangstellenden beslist een
aanrader!
eveline blitz

Aan de redactie AW-krant (april 2008)
Hierbij protesteer ik tegen de tendentieuze
berichtgeving in uw stukje ‘Uw huis en het
nap’. Er staat ‘dat het heel slecht gesteld is met
onze veiligheid tegen water’. Wordt hier het
zeewater, het regenwater, het rivierwater of
het grondwater bedoeld? Het is slechts een
loze kreet en ‘een geheim rijksrapport’ zegt
mij helemaal niets.
Het stukje in de krant wakkert gevoelens van
onveiligheid aan, waarvoor geen reden is. Het
past in de hedendaagse sfeer ‘er klopt niets van
en de regering luistert niet naar het volk’.
Het blijft natuurlijk aardig via de computer te
weten te komen hoe hoog je huis boven nap
ligt, maar dat weten we allang dankzij de
uitstekende topograﬁsche kaarten.
dr e. beekman
Noot redactie: uw huis en het NAP is voornamelijk opgenomen om mensen heel eenvoudig hun
NAP te laten uitrekenen.
Voor alle actuele wijkinformatie

www.archipelbuurt.nl
bewonersorganisatie, wijkadressen,
wijkactiviteiten, wijkinformatie…
en nog veel meer!

in memoriam
Op maandagavond 9 juni 2008 is ons één van de meest markante wijkbewoners ontvallen: op 89-jarige leeftijd overleed mr Leo van Heijningen. Meer dan 57 jaar was hij
advocaat en dat is uniek, niet alleen voor Den Haag maar voor heel ons land. In de pers
hebt u kunnen lezen over zijn verdiensten als advocaat, ook in grote en geruchtmakende
zaken. Zijn vakbroeders waardeerden hem als een behoudende, maar zeer integere
confrère. Wij herinneren ons hem echter vooral als zeer betrokken wijkbewoner en
schrijver met een grote historische belangstelling en kennis van oud Den Haag in het
algemeen en de Archipel in het bijzonder. Met vele interessante publicaties, met lezingen
en met rondleidingen heeft hij ons verrijkt. Op voordracht van onze bewonersorganisatie
heeft de gemeente hem in 2006 geëerd met de Haagse Stadspenning. Velen van ons
hebben op zaterdag 14 dezer afscheid genomen van mr van Heijningen bij de bijzetting
in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats, vlak achter zijn huis. Wij gedenken
hem in dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft betekend.
Wybe Taekema, voorzitter
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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

Lessen grondgymnastiek in kleine groepen
Massage behandelingen
lage rug- schouder- en nekklachten
Taekwon-do, de Koreaanse zelfverdedigingssport
Lessen voor jeugd, junioren en senioren
Speciale jeugdlessen vanaf 7 jaar

www.rudolfpeters.nl

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

info@rudolfpeters.nl

conflict ?
Mr Jos W van Vught
mediator
Delistraat 55
2585 VX Den Haag
 070 – 306 10 83
jos@convenant.nu
www.convenant.nu

SCHOONHEIDSINSTITUUT

Ria Wiek

Bij Schoonheidsinstituut Ria Wiek kunt u o.a. terecht voor:

HENNEMAN B.V.

 diverse schoonheidsbehandelingen
 permanente ontharing (ELOS)
notarissen

sinds

 microdermabrasie

1916

Ria Wiek (l) en Christel Reijgersberg

 verwijderen pigmentvlekken
 verwijderen rode vaatjes

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

 manicure en voetverzorging
 voetreﬂex- en andere massages

Statenplein 1
(hoek Eisenhowerlaan)
2582 ew ‘s Gravenhage
t 070 358 80 00
f 070 358 87 07
e notaris@matzinger.knb.nl

Schoonheidsinstituut Ria Wiek werkt - indien noodzakelijk of gewenst samen met een dermatoloog.

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

Voor meer informatie kunt u tijdens werkuren bellen met Ria Wiek (06 51885527)
en op dinsdag en vrijdag ook met Christel Reijgersberg (06 25461581).
Of kijk op www.schoonheidsinstituutriawiek.nl

waar
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druk
mee zijn…
Bakﬁets
ts
Een man kan in zijn grootouderliefde ook te ver
gaan, vind ik. Ik moet dus nooit meer zo’n eigentijdse bakﬁets volladen met twee kleinkinderen
om in de speeltuin aan de Ary van der Spuyweg
iets ‘leuks’ met ze te gaan doen, ook al wil mijn
dochter dat nog zo graag. Bákﬁets, het is zo jaren
zestig. Toen trok de voddenman ermee door de
straten. Of je huurde er zelf een als je weer eens
moest verkassen naar een andere kamer. Rob
Stolk leverde zijn bruid per bakﬁets af bij het
Amsterdamse stadhuis, maar dat was dan ook
een provo.
De bakﬁets waarin mijn nageslacht aan de goden is
overgeleverd, staat op twee wielen. Fietsen is zodoende een wankel genoegen, vooral wanneer in de bak 2
uiterst beweeglijke peuters hebben plaats genomen
die het een zorg zal zijn dat opa dit nog maar voor de
eerste keer doet. Vanaf het Nassauplein nader ik met
angst en beven de Burgemeester Patijnlaan. Die zal
toch echt moeten worden overgestoken. Het stoplicht
springt op geel. Harder opa, harder! Maar opa kijkt
wel uit. Ik stap af en nogal eerloos duw ik mijn onwillige tweewieler over het zebrapad naar de overkant.
Als de Bankastraat bedwongen is gaat het beter, stukken beter. Zoevend gaan we over het asfalt. Een zekere
bravoure begint bezit van me te nemen. Totdat een
passerende skater me toeroept: ‘Zo ouwe lul, ga je lekker?’ Ik moet zeggen: dat doet je zelfbeeld geen goed.
Hier wordt hardop gezegd wat anderen ongetwijfeld
denken: wat zit die man zich uit te sloven. Typisch zo’n
stuitend ﬁtte zestiger, gezellig op stap met zijn tweede
leg, vastbesloten niet te vervallen in de fouten van vroeger en er deze keer volledig te zijn voor de kinderen.
Toch kreeg mijn gekneusde ego nog de kans zich
enigszins te herstellen. Want eenmaal aangekomen in
de speeltuin riepen m’n jongetjes in koor: ‘Opa, ik wil
op de glijbaan, opa, ik wil op de glijbaan!’ Waarop zo’n
hippe en vooral jonge moeder tegen me zei: ‘Wat leuk
meneer, dat u zo met uw kleinkinderen in de weer
bent.’ Ach ja, gróótvaders, die ziet iedereen altijd wel
zitten. Ook in de Archipelbuurt.
hb

Maak rond ﬁetsbeugels
géén dumpplaats

Onlangs zijn er weer (6!) afgedankte ﬁetsen bij de ﬁetsbeugels voor ‘t Klokhuis gedumpt. Deze beugels zijn
destijds speciaal aangevraagd om te gebruiken door de
mensen, die hier cursussen volgen etc. Begrijpelijk dat
direct-omwonenden de beugels ook gebruiken als stallingsruimte, maar onbegrijpelijk dat oud-roest ﬁetsen hier door onbekenden afgeleverd worden voor de
schroothoop. Met grofvuil is heel gemakkelijk een telefonische afspraak te maken: bel 070 366 08 08 en dan
worden ze bij de eigenaar opgehaald. Zo raken de stoepen niet vol en blijft het straatbeeld aangenaam.

De cirkel is
rond
In 1988 betrekken we ons huis in de Malakkastraat.
Die eerste twee jaar besteden we vooral aan klussen in
ons huis. De zandvlakte, de Archipelschool, het veldje,
het zegt ons allemaal niks. In de straat staat een klein
mannetje te ijshockeyen op rolschaatsen met een
ijshockeystick, een tennisbal en een zelfgemaakt
goaltje. De zandvlakte heeft nog niet genoeg schommels, geen skatekuil en geen kasteel. In plaats daarvan
staan er twee huisjes, een glijbaan en wat boomstammen waarop kinderen hun evenwichtskunsten ontwikkelen.
Als in 1990 Coen geboren wordt, krijgen we meer oog voor
kinderen en de mogelijkheden die de wijk hun biedt. De
route naar de zandvlakte hebben we zo te pakken. Maar waar
we al snel ons hoofd over pijnigen, is het vinden van een
oppas als we eens een avond uit willen. Waar te beginnen?
De prachtige www.archipelbuurt.nl, voorzien van een
wijkwijzer met oppasadressen is nog niet gelanceerd. En in
de wijkkrant moet de rubriek Oppassen geblazen nog
uitgevonden worden.
Oppascentrale
In het predigitale tijdperk grijp je dan al snel, op hoop van
zegen, naar de Gouden Gids. We bladeren naar de rubriek
babysit. Het enige adres dat in de buurt zit blijkt een adres
in Scheveningen te zijn en er staat bij De oppascentrale. Aan
de telefoon krijgen we een hoogbejaarde dame (mw Kars
wellicht?) die het brein achter deze vermelding blijkt te zijn.
Ze vraagt ons waar we wonen en belooft op zoek te gaan
naar een oppas. Eenmaal opgehangen, slaat bij ons nieuw
bakken ouders, de onzekerheid toe. Doen we hier nou wel

wijs aan? Zomaar een vreemde, wel heel krakkemikkige
stem, in vertrouwen nemen voor de oppas van onze prins.
Wat voor netwerk heeft deze vrouw? De rust keert weer als
we elkaar voorhouden dat we nog helemaal niet in zee hoeven te gaan met de oppas met wie zij zal komen! Maar ja, we
waren natuurlijk weer wel op zoek naar iemand. Net als we
ons afvragen of de oppascentrale wel een serieuze zaak is,
gaat de telefoon. Met knikkende knieën en schoenen vol
lood neem ik de lijn aan. Krakend en piepend legt ze ons
haar oplossing voor: ‘neem contact op met Frans en dit is
zijn telefoonnummer’. We kijken elkaar verbijsterd aan:
Frans!? Heeft ze het nou over onze overbuurjongen? Even
moet ik denken aan het liedje van Liza Minelli, Ring them
bells, waarin twee buren elkaar tegenkomen aan de andere
kant van de wereld.
Die avond komt Frans, en dat blijft gelukkig niet bij die
avond. Jarenlang past hij op, ook als Mees en Floris ons
gezin hebben verrijkt. Als Frans uit de straat vertrekt is de
Scheveningse dame misschien wel niet meer onder ons.
Maar nodig hebben wij haar niet meer, ze heeft ons een
memorabele steun in de rug gegeven. Wij hebben intussen
geleerd oog te hebben voor alle oudere kinderen in de straat
en in de wijk. Kinderen die met of zonder een tas vol huiswerk aanbellen, onze kinderen voorlezen, er mee dollen,
met ze over van alles en nog wat praten, wat lekkers nemen,
tv kijken en daar wat mee verdienen. We zijn Tanja, Anna,
Pieter, Jurjen, Tijn, Fedde, Bram, Jesse, Fransje, James, Rosa,
Merel en Gideon nog altijd dankbaar. Een enkeling is
intussen zelf al ouder van een kind.
Als Coen 14 jaar oud is, begint hij met oppassen. Zijn adressen lopen hier onder andere binnen dankzij Vincent die de
vraag niet meer aankan sinds hij in de wijkkrant en op de
website staat. Mees en Floris volgen hem in dit werk en
genieten er zichtbaar van. Zij komen over de vloer bij
Philine, Jeroen, Wouter, Damian, Folkert, Quirine, Daan,
Bob, Steyn, Mees, Storm, Sjoerd, Douwe, Ole en Djoeke.
De cirkel is rond.
cr

Wie hoor ik?
Al wandelend door onze buurt hoor je geregeld iemand muziek maken.
Deze
De nieuwe rubriek wijden wij aan de muziekbeoefenaars in onze buurt.
Ee
Een uitstervend ras, wordt wel eens beweerd, maar we denken dat dit meevalt.

Hoboïste Pauline Oostenrijk
‘Lichtheid, helderheid en warmte van toon staan bij mij voorop.
(…) Het leven is tenslotte al zwaar genoeg’, zo schrijft Pauline
Oostenrijk in haar boekje De geest van Stotijn. Een citaat dat haar
tekent; ook in het verbale is haar toon lichtvoetig maar duidelijk.
Wanneer je bedenkt dat Pauline al ruim 20 jaar hoboïste is- de
laatste 15 jaar solohoboïste in het Residentie Orkest- dan begrijp
je dat het prettig is om naast de muziek nog een tweede talent te
hebben. En dat heeft ze dus. ‘Ik heb altijd veel en graag geschreven
en hield bijvoorbeeld eindeloze dagboeken bij’. Haar eerste boek
kwam uit in 2006. Een tweede boek is in de maak, maar vereist
nog rustig rijpingswerk.

Wensen voor het Haagse muziekleven
Met duidelijke trots spreekt Pauline over het Residentie Orkest.
‘Als wij in het Concertgebouw zouden spelen, zou je geen verschil
in kwaliteit merken. Wat wij missen is allereerst een goede zaal.
Maar ook is er blijvend meer geld nodig. Waarom krijgt het
Rotterdams Filharmonisch zoveel meer? Iedere keer balanceren we
weer op het randje van een faillissement. En dat geeft enorm veel
onrust. Mensen zouden veel meer trots moeten voelen voor het
Residentie Orkest, zich er veel meer betrokken bij moeten voelen.’
Zij vindt het geen probleem dat er dan meer toegankelijke muziek
geprogrammeerd wordt. ‘Als die zaal maar es vaker vol zat!’.

Hobo en niets anders
Pauline Oostenrijk’s muzikale staat van dienst is behoorlijk
indrukwekkend. Ze won al vroeg diverse prijzen: Young Musician
of the Year (1986), Philip Morris Kunstprijs (1993), de Nederlandse
Muziekprijs (1999), optreden in de Carnegiehall, diverse cd’s van
solo-optredens en kamermuziek.
Al heel jong wist ze dat ze hobo wilde spelen en niets anders.
Thuis, in het Groningse, werd muziek gemaakt door vader (ﬂuit),
moeder (piano, cello- en koordirigente). Ook de andere twee
kinderen maakten muziek; zij volgden overigens eerst een andere
studie vóór zij de muziek in gingen. Broer speelt gitaar en zus
Nienke Oostenrijk is intussen een bekende zangeres. ‘Ik was de
jongste maar raakte als eerste geheel verslingerd aan de muziek’.
Pauline is 7 jaar als ze zeker weet hobo te willen spelen. ‘Dat is
eigenlijk te jong, maar gelukkig was de bouw van handen en
tanden al goed genoeg.’
Tijdens het gymnasium volgt zij in Zwolle de vooropleiding
conservatorium en gaat daarna, 17 jaar oud, naar het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam. Daar studeert zij hobo bij Koen
van Slogteren en later Jan Spronk en piano bij Willem Brons.

Oostenrijk en Archipel
Al twee en een half jaar woont Pauline Oostenrijk in de Archipelbuurt, in één van de Boﬁll-ﬂats. Hoe gaat dat met studeren en
geluidsoverlast? Dat levert geen problemen op; ook omdat Pauline
niet op late nachtelijke uren speelt en een piano met aansluiting
voor hoofdtelefoon heeft. Bovendien studeert zij ook geregeld in
de A.Philipszaal voor of na orkestrepetities. Maar het blijft een
bijzondere eigenschap van onze buurt waar muziekmaken en
verdraagzaamheid samengaan.
es
De geest van Stotijn, het boek dat Pauline Oostenrijk schreef, is te
verkrijgen bij de tijdschriften- en tabakswinkel in de Bankastraat.
Zie ook www.paulineoostenrijk.nl

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

zaterdag 28 juni 2008

Wijkfeest Kijk op de Wijk

Nieuwsgierig naar de nieuwe dingen?

Om de drie jaar gebeurt er weer iets wonderlijks in
onze wijk! Een aantal mensen krijgt de ‘kriebels’ en
gaat bij elkaar zitten om een feest in de Bankastraat in
elkaar te zetten!
Er borrelen allerlei ideeën omhoog, het ene soms wat
meer haalbaar dan het andere, maar elke keer
opnieuw resulteert die gezamenlijke energie weer in
een spetterend feest.
Veel wijkbewoners participeren, helpen als vrijwilliger op de dag zelf (we kunnen trouwens nog best
wat mensen gebruiken!), koken voor het Bankadiner,
zingen met hun koor of staan op de bric á brac-markt
met de inhoud van hun zolders en kelders en ga zo
maar door!
Op deze pagina kunt u het hele dagprogramma
vinden. Dit programma en hoe u mee kunt doen aan
alle activiteiten zal ook op de website www.archipelbuurt.nl staan en in het programmaboekje, dat
binnenkort los verspreid zal worden in de wijk.

Op de brede Banka staat een Caroussel (voor kinderen uiteraard) met daar in
de buurt een wijnproeverij, verzorgd door de dames en heren van Gransjean,
De Kruidentuin, Wijnshopper en Schutterwijnservice. Zij laten u graag proeven
van de verschillende witte, rode en rosé wijnen tegen een kleine vergoeding.
In de Galery Eva van Voorst van Beest houdt dhr Bob Feenstra om 14.00 uur
een lezing over de geschiedenis van onze wijk, en hij heeft veel prachtige
foto’s! De resultaten van de fotowedstrijd ‘Kijk-op-de-wijk’ zullen
daar ook te zien zijn.

Ofﬁciële opening
We beginnen met een muzikale rondtour door de wijk, die start om 11.00 uur.
Om 11.30 uur volgt dan de ofﬁciële opening op de brede Banka door ballonnen
op te laten, een en ander begeleid door het Haagse straatorkest Eigen Hulp.
Elk feest zijn er weer oude en nieuwe dingen: de kinderstraat (in de Billitonstraat), de bric-à-brac markt, het voetballen en het treintje voor kinderen
op de brede Banka. En op het Bankaplein
kun je genieten van ballet van Else Vreken’s
‘kinderen’ en sportdemonstratie van
Sportschool Rudolf Peters, veel muziek
op het podium en natuurlijk als héérlijk
sluitstuk van het feest het Bankadiner,
gekookt door en voor wijkgenoten!

Voor kinderen
In de Kinderstraat wordt dit jaar tussen
15.00 en 16.00 uur een Talentenjacht
gehouden: kinderen laten in anderhalve
minuut hun podiumkunst(en) zien.
Aanmelden kan via e-mail wijkfeest@
archipelbuurt.nl (o.v.v. naam, adres, leeftijd
en act). Om 17.00 uur is er een speciale
kindermaaltijd, waarvoor je een kaartje
kunt kopen bij de Exotenhof en op de dag
zelf tot 12.00 uur.

Muziek!!

Wandelt u mee?
Wandelen door de wijk kan ook: u kunt kiezen uit
een Hofjeswandeling, wandelen langs de nieuwe
architectuur en sculptuur rondom het Monchyplein,
‘varia’ (dat betekent architectuur, sculptuur en
buurtverhalen). Voor onze engelssprekende wijkgenoten is er een tour in het engels ‘Getting to know
your neighbourhood’. De wandelingen starten om
12.00 en 14.00 uur en u kunt zich opgeven bij de
wijkfeestkraam op de dag zelf of vantevoren via
ellen@archipelbuurt.nl en (na 19.00 uur) tel. 350 37
84. U kunt ook zelf gaan wandelen met de routebeschrijving van de ‘Zwerftocht door de buurt’ (af te
halen bij de wijkfeest-kraam op de brede Banka).

Muziek is er eigenlijk de hele dag en vanaf 15.00 uur
op het podium op het Bankaplein.
U zult zeker een aantal uitvoerenden (her)kennen,
want het zijn uw eigen wijkgenoten (jong en ouder)
die voor u optreden!
Lees het hele programma de pagina hiernaast.
Het Bankadiner begint om 18.00 uur. U moet wel
vantevoren bij Babs&Lizeth een eetbon
(€ 10,00, tussen 18 en 25 juni!) daarvoor kopen! Uw
maaltijd wordt begeleid eerst door de Big Band en
vanaf 19.30 uur door De Ongelofelijke Grote Klapband, een groot feestorkest, een rock ’n roll band met
veel blazers.
Is het eten gedaan dan kan er gedanst, gekletst en
gedronken worden tot 23.00 uur.
Het Wijkfeestcomité (die mensen met die opkomende ‘feestkriebels’) wenst iedereen een heerlijke zaterdag, met mooi weer, en hoopt dat jong en
oud zal genieten van alles wat er bedacht en
georganiseerd is.

Voorschot op de fotowedstrijd

Kijk op de Wijk

Om u alvast te laten zien hoe mooi
uw wijk eigenlijk is, is redactielid
en huisfotograaf Auke van der Kooi
er op uit gegaan in Archipel en
Willemspark. Zie zijn Kijk op de Wijk.

dagprogramma
11.00

podiumprogramm

a

15.00

Archicapella

15.20

Es Groot

15.40

Saxnoot

16.00

Blazers van het Res
identie
Orkest

16.20

Stephanie Heckman
Wim Akkerman

17.00

Als je van Res band

18.00

13.00 -16.00
13.00
14.00
13.30 -16.30
14.00

Adieu Rieu (walsen)
B.O.K. (spreek uit:

11.30 -17.00
11.30 -16.00
12.00 en 14.00

16.40
17.30

11.30

be okay)

18.00

Folk Jazz : Les Tzig
anes des
Indes

19.30

De Ongelofelijke Gr
ote
Klapband

15.00 -16.00
16.00
16.15
17.00
18.00 -19.00
19.30

Adieu Rieu
Wie kent er de pop klassieker The House of the Rising
Sun niet, of het prachtige nummer van Gilbert
O’Sullivan: Nothing Rhymed, of nog zo’n klassieker
van Bob Dylan: The times they are a changin’. In plaats
van de klassieke tweekwarts of vierkwarts maat
werden deze popnummers in een driekwarts maat
gespeeld, die zich uitstekend leent voor de Engelse of
de Weense wals.
Een gelegenheids-formatie onder de naam ‘Adieu
Rieu’ zal op het Wijkfeest proberen om de buurtbewoners om de fontein heen te laten walsen. Daarvoor
deze oproep: oefen thuis nog even de walsen! Schaam
je niet, er zal iemand zijn die nog even de basispassen
uitlegt en kom in grote getale om een uur of 5 naar dit
unieke gebeuren. Alvast bedankt!

het
Start muzikale optocht op
Bankaplein
van
Opening feest met oplaten
ballonnen
Straatvoetbaltoernooi
Bric-à-brac markt
Wijkwandelingen
Wijnproeverij
a Vreken
Optreden Balletschool Els
Demonstratie Sportschool
Rudolf Peter’s
straat
Kinderactiviteiten Billiton
Lezing met beelden:
Archipelbuurt 1850-1950
Talentenjacht Kinderstraat
stelling
Prijsuitreiking fototentoon
ht
Prijsuitreiking Talentenjac
Kinderstraat
aat
Kindermaaltijd Billitonstr
n
Wijkdiner op het Bankaplei
apband
De Ongelofelijke Grote Kl

Het is heerlijk om te merken dat heel veel mensen willen
bijdragen aan ons Wijkfeest! Wij bedanken al deze mensen en organisaties voor hun (ﬁnanciële) hulp en steun!
Het Archipelbuurt feest ‘Kijk op de Wijk’ is mede mogelijk gemaakt door:
Albert Heijn, Annahome, Annette Polderman Lijstenmakerij, Apotheek Nauta,
Archipel Reisbureau Holland International,
Ark’s Cleaning Service, Atelier PRO, Babs &
Lizeth, Bakkerij Bornhijm, Baguetterie, ,
Café Banka, Dave Sinteur Groente en Fruit,
Drogisterij Kühn & van Oort, Eva van Voorst

van Beest Gallery, de Exotenhof, Fonds 1818,
Gransjean Wijnen & Delicatessen, Haegheborgh Capital Consultants BV, Heemskerk
Bloemisten, Hekking NVM Makelaardij, de
Kruidentuin, Martin Willems Hair Art,
Matla Boucherie, MAX Health Club,
Nassauhuis Makelaardij, Nebo, Otantik,

Primera, Restaurant De Tapperij, Schutter
Wijnservice, Shell Nederland BV, Stomerij
Pols, Studio ’tBrandt Weer,
Timmermans|Van Eijk Makelaardij BV, Toko
Banka, Verfhandel van Laar, Winkelman &
van Hessen, Wijnshopper, Zeldenrust,
Zuivelland Kaasspecialiteiten.

De Haagse Boekerij
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
Tevens voor al uw stoomgoed
Frederikstraat 22
Telefoon 070 – 365 6333
ma 12.00 - 17.30
di t/m vr 10.30 - 17.30
za 10.30 - 17.00

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

& ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB Den Haag

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)

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 bij de Autoriteit ﬁnanciële Markten

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS

✓ Markiezen
✓ Zonneschermen
✓ Rolluiken
✓ Horren

✓ Horizontale
✓ Verticale jaloezieën
✓ Screens
✓ Parasols

1949

Architect van ‘Verdriet Sumatrastraat’
kondigt aan in te stemmen met sloop.
Omwonenden wachten op uitspraak rechter.
Er lopen twee procedures m.b.t. ‘Het Verdriet van de Sumatrastraat’, ook wel Het
‘Staal-skelet’ genoemd. De Vlaamsche
Vertegenwoordiging, gevestigd op de
hoek Koninginnegracht/Sumatrastraat,
wacht op een uitspraak van de civiele
rechter; het dak van Het Skelet steekt
namelijk uit boven de binnenplaats.
Omwonenden hebben in overleg met advocaat Rupert van Heyningen een bezwaarschrift ingediend bij de bestuursrechter.

Hun bezwaren richten zich op diverse aspecten, bijvoorbeeld: het ontwerp past in
het geheel niet bij het (beschermde) gezicht
van de Archipelbuurt, wijzigingen in het
ontwerp zijn niet bekend gemaakt. Zo zou
het gebouw hoger worden dan volgens de
bouwvergunning en dat deugt natuurlijk
niet. Maar het levert ook een onveilige situatie op: uitlaatgassen van de schoorsteen
van het belendende pand komen te dicht bij
het skelet vrij (gevaar koolmonoxide-vergiftiging).

Intussen heeft projectontwikkelaar De Zoete het perceel verkocht aan Vellinga Vastgoed. In het ad (12-4-2008) geeft Vellinga
aan nog niet te weten wat hij ermee gaat
doen. ‘Ik sluit niet uit dat we het slopen.
Erg mooi is het niet.’
Architect Bullhorst heeft volgens hetzelfde
ad-artikel zijn buik vol van de Sumrastraat:
‘Als ze het afbreken zou ik daar vrede mee
hebben.’
es

o p h u i s b e z o e k b o b va n d e n b o s

D66-er Bob van den Bos
De Bankastraat is wel heel erg Albert Heijn en de rest…
Een oase van beschaving! En dan bedoelt hij de héle
Archipel, niet alleen zijn eigen Prinsenvinkenpark.
Hij is wars van show off. Het bevalt hem dan ook zeer
in een buurt te wonen waar de mensen niet de behoefte hebben hun omgeving te laten zien hoe geslaagd ze
zijn en hoe goed ze het wel niet hebben. ‘De combinatie van rust en stijl, die trekt me aan.’

W

e praten met Bob van den Bos (60), politicoloog
en oud lid van de Eerste Kamer, de Tweede
Kamer en het Europees Parlement voor D66.
Vorige maand promoveerde hij tot doctor aan de Universiteit Leiden. Onder de toehoorders prominenten als Hans
van Mierlo, Hans van de Broek en Wim van Eekelen.
Zijn proefschrift draagt de titel Mirakel en debacle, de
Nederlandse besluitvorming over de Europese Unie in het
Verdrag van Maastricht. Het behandelt één van de grootste
ﬁasco’s in de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek: Zwarte Maandag, september 1991. Van den Bos:
‘Het is altijd mijn wens geweest voor de burgers inzichtelijk te maken hoe de democratie achter de schermen werkt.
Wat de rol is van de bureaucratie. Hoe de menselijke kant
en persoonlijke verhoudingen een besluitvormingsproces
dramatisch kunnen beïnvloeden. ‘Maastricht’ leverde mij
prachtig materiaal.’
Hij sprak met tientallen politieke kopstukken uit binnenen buitenland. Van Hedy d’Ancona, Ruud Lubbers en Hans
van den Broek tot de ministers van Buitenlandse Zaken van
resp. België en het Verenigd Koninkrijk, Mark Eyskens en
Douglas Hurd. Hij heeft drieënhalf jaar aan het boek gewerkt, het laatste jaar elke dag. De weerklank in de pers
was groot. ‘Ik kreeg mooie stukken in Elsevier en de

V
Volkskrant.
nrc Handelsblad had een bericht over zes
kolom op de voorpagina plus een interview. Ik bedoel,
k
dan heb je toch geen reden ontevreden te zijn.’
De rust van de Archipel
D
De verstokte Hagenaar Bob van den Bos, geboren aan de
D
Laan van Meerdervoort, is verknocht aan het huis dat hij
L
samen met zijn Prescilla bewoont. ‘In heb het altijd aangehouden, ook in mijn Brusselse tijd toen ik daar op een ﬂat
h
zat. Als het weekend aanbrak wist ik niet hoe snel ik me
rrichting Prinsenvinkenpark moest begeven. Óp naar de
rrust van de Archipel! Mij krijgen ze niet weg uit de buurt,
überhaupt niet uit Den Haag. Na mijn studie in Amsterü
dam, heb ik nog even overwogen er te blijven wonen.
Maar het is me daar te chaotisch, te luidruchtig.’
M
Met zoveel groen naast de deur lijkt rust gegarandeerd.
M
Hoewel… ‘Veel buurtbewoners hebben de gewoonte hun
H
hond uit te laten in de Scheveningse Bosjes. Moeten ze
h
vvooral blijven doen. ’t Is alleen jammer dat menige hond
die Bosjes niet haalt maar nog nét wel mijn huis.’ En nu
we het toch over een enkel minpunt hebben: de Bankaw
straat wil maar geen echte winkelstraat worden. Een behoorlijke boekhandel wordt node gemist. Het is nu alleh
maal wel heel erg Albert Heijn en de rest.
m
IIs met de publicatie van zijn proefschrift elke ambitie gerrealiseerd? Of is er nu D66 zo lekker in de lift zit voor hem
nog een vooraanstaande rol in de politiek weggelegd? Een
n
staatssecretariaat op Buitenlandse Zaken misschien? Het
antwoord van dr. Bob van den Bos is dat van een politicus:
‘Ach, ik sluit niets uit. Ik zie wel wat er op mijn pad komt.’
hb&jc

www.archipelbuurt.nl
De ‘blauwe bocht’ nader bekeken
Onze wijkwebsite heeft natuurlijk het meeste effect als elke wijkbewoner er op
gezette tijden (misschien wel elke dag!) even naar kijkt. De websiteredactie
probeert zo snel en actueel mogelijk te zijn en dat lukt ze heel aardig. Maar het is
niet iedereen duidelijk wat er allemaal te vinden is, en daarom zullen we de
onderwerpen die in ‘de blauwe bocht’ te vinden, wat nader onder de loep nemen.
De ‘blauwe bocht’
Als u de website opent ziet u links in beeld een blauw vlak met daarin de fontein
van het Bankaplein; dat is de ‘blauwe bocht’! Daarnaast staan een aantal onderwerpen genoemd. Klikt u daarop dan komen er naar rechts een aantal rubrieken, die
zelf ook weer (naar rechts) een onderverdeling laten zien. Op die manier kunt u
snel bij het onderwerp terechtkomen dat u zoekt. Laten we een voorbeeld nemen:
u klikt op het bovenste onderwerp ‘Bewonersorganisatie’.
Iets naar rechts met uw muis levert 3 onderwerpen op: organisatie, werkgroepen
en wijkkrant-digitaal. Bij ‘organisatie’ (weer naar rechts) kunt u kiezen: introductie, jaaragenda, jaarplan, jaarverslag, wijkberaad, diversen en archief. Op zich
misschien niet de boeiendste onderdelen van onze website, maar het zal u verrassen waar u allemaal ‘tegenaan loopt’! Zeker het bekijken waard! Moet u eens doen!
ed
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Zelfstandig wonen met zorgmogelijkheid
in Serviceﬂat Waalsdorp

☛ Géén leeftijdsgrens
☛ Géén medische keuring

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

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

In de groene wijk Benoordenhout gelegen tussen park Clingendael en winkelcentrum
Rooyaardsplein ligt Serviceﬂat Waalsdorp, waar appartementen te koop of te huur zijn.
Houdt u van een eigen huis en uw zelfstandigheid, maar wilt u toch gebruik kunnen maken
van voorzieningen? Dan is Waalsdorp wellicht voor u een goede plek om te wonen.
In een plezierige sfeer biedt Waalsdorp onder andere:
☛ een zorgteam dat dag en nacht beschikbaar is
☛ thuiszorg en particuliere zorg
☛ een goede keuken met eigen chef-kok
☛ zeven dagen per week receptie
☛ technische dienst
☛ bibliotheek, winkel, kapsalon en huisbioscoop
☛ tuin met terras
☛ openbaar vervoer, ziekenhuis Bronovo en gezellige terrasjes zijn in de naaste omgeving
Heeft u belangstelling of wilt u vrijblijvend rondgeleid worden, neemt u dan contact op
met mevrouw C.A. van Wessem, directeur. Telefoon: 070 - 324 50 47.
U kunt ook onze brochure opvragen of kijken op www.serviceﬂatwaalsdorp.nl
SERVICEFLAT WAALSDORP • COR RUYSLAAN 10 • 2597 TM DEN HAAG

Tuinaanleg en onderhoud
Hoveniersbedrijf

‘DE CONIFEER’

APOTHEEK
NAUTA

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

www.schoonheidssalonletournesol.nl

Bankastraat 44
Telefoon 070 344 02 55
www.zuivellandbrouwer.nl
kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soor ten binnen
en buitenlandse kaas
• versgebrande noten
• boeiend assor timent olijven
• kaassouvenirs

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

voor kenners van smaak !

•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)

kvk 2715046

‘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

Fysiotherapie
Manuele therapie
McKenzie methode
Psychosomatische
fysiotherapie
A.P.S therapie
Consulten
Advies/begeleiding

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

BAGUETTERIE

Archipel

Fysiotherapie &
Manuele therapie

*Diverse salades
*Borrelhapjes
*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten
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

Sumatrastraat 205
2585 CP Den Haag

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

Bankastraat 97
2585 EJ Den Haag
Tel.: 070-352 31 39
Fax: 070-352 14 80

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

vredeskapel
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.

Open maaltijd
Maandag 8 september en maandag 6 oktober. Kosten € 3,50
Malakkastraat 7. Deur open om 18.00, aan tafel 18.30 uur. Opgave bij
Hans ter Schegget tel 06-40 93 77 71.

Vredeskapelkoor:
Zoekt nog mensen die willen zingen. Kunt u zingen – zing dan… mee!
Het oefenen is elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Vredeskapel,
Malakkastraat 3. Voor inlichtingen: Hugo Bakker, tel 06-29 60 72 39.

Terug in de schoolbank
Hoeveel mensen zijn er in de loop der tijd schoolgegaan in Archipel & Willemspark? Ondanks de
bekende website www.schoolbank.nl willen we
ook de digibeten of de trouwe lezers even terug
in de papieren schoolbank zetten. Heeft u in deze
buurt op school gezeten en wilt u hier iets over
vertellen met een foto/afschrift foto erbij: stuur
uw verhaal (max. 200 woorden) naar Wijkkrant
A & W, Celebesstraat 4, 2585 TJ of per e-mail
secretariaat@archipelbuurt.
Herinneringen van mw Koppens- Rozenburg aan de
school in de Atjehstraat: ‘Mijnheer Smink was het
hoofd van deze school toen ik er op zat en gaf les aan
de 7e klas, die een voorbereiding was op het toelatingsexamen voor de h.b.s. en gymnasium.
Ik ben altijd met groot plezier naar school gegaan!

’t Was zo’n leuk schooltje. De heer Ottolander heb ik
ook als meester gehad in lagere klassen en wij lieten
‘s morgens de chou-chou van de heer Smink en mijn
hond uit. Wij woonden in het pand Bankastraat 127.
Dit was een deel van de drie panden, waar de Scheepvaartinspectie zat. Nu staat er een nieuw gebouw op
deze hoek van de Bankastraat/Delistraat.Toen ik naar
de Stevin-hbs ging in de Raamstraat, zoefde ik met
mijn ﬁets naar beneden om ’t plein heen waar toen
nog een grote klok stond. Mijn herinneringen zijn er
vele. ’t Is hier altijd een ﬁjne buurt geweest.
Nu, na 50 jaar woon ik hier weer na vele omzwervingen, waarvan 12 jaar Australië en vind het heerlijk.’

Wilt u reageren op dit verhaal: mw Koppens,
Borneostraat 23, 2585 TS Den Haag.

De aluminiumbak bij de Vredeskapel is weggehaald. Er kan dus helaas
geen aluminium afval meer gebracht worden.
Het ophalen van het afval verliep niet goed; hierdoor ontstond er te
veel overlast.

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

SMALSTE
HUIS
IN DE
BANKASTRAAT
Nog wat kleine afwerkingen en dan is het bloemenstalletje van
tante Sjaan getransformeerd in een ‘volwaardig’ huis.

Burg. Patijnlaan 1900
Dagverzorging en ontmoetingsruimte

Het Schakelpunt
Service punt: 070 - 754 13 00
Bankastraat 103 A
2585 EJ DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812

Info maaltijden,
dagverzorging,
activiteiten:
070 - 754 13 40 of 41
Fax:
070 - 754 13 44

Tante Sjaan bij haar bloemenstalletje
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maak kennis met de

alexander techniek
In het Klokhuis wordt op maandag en
donderdag door Wendelien Verbeek les
gegeven in deze speciale techniek, die
ervan uitgaat dat mensen zelf soms
hun natuurlijke coördinatie en functioneren belemmeren.

Goed toeven in de tuin

Ons lichaam beschikt over een zeer verﬁjnd en complex reﬂexmechanisme, dat
zorgt voor een moeiteloze balans en coördinatie, zolang we die maar niet hinderen.
Ondoelmatige en meestal onbewuste spanningspatronen verhinderen een optimale
werking van dit balansmechanisme.
De principes van de Alexandertechniek
zetten een proces van verandering in.
We kunnen leren om de belemmerende
gewoontes op te sporen en te verbreken.

Het onderliggende balans- en coördinatiemechanisme kan dan efﬁciënter gaan
werken. De gevolgen daarvan op ons
fysieke en mentale welbevinden kunnen
heel groot zijn: de ademhaling wordt
vrijer, bewegen wordt lichter en gemakkelijker en we winnen aan veerkracht en
vitaliteit.
Problemen van een acteur
De Australische acteur Frederick Matthias
Alexander (1869-1955) kwam tot de conclusie dat zijn problemen veroorzaakt werden
door de manier waarop hij zichzelf op de
planken ‘gebruikte’.
Door jarenlang observeren en experimenteren ontwikkelde hij een techniek waarin
hij de coördinatie en beweging van zijn

lichaam op een nieuwe manier benaderde.
Zijn problemen losten zich op en zijn
algehele gezondheidstoestand verbeterde.
Voor wie?
De Alexandertechniek kan voor iedereen
– jong en oud – van waarde zijn. Er zijn
heel veel redenen denkbaar om de
techniek toe te passen. De positieve
therapeutische effecten van dit leerproces
kunnen heel groot zijn, omdat het zich
richt op de fundamentele oorzaken van
fysieke en mentale klachten, die samenhangen met de manier waarop we met
onszelf omgaan.
ed
Meer informatie: tel. 070 392 01 65, of via
de website: www.alexandertechniek.eu.

Toneelzaal zoekt gezelschap Nieuwe leden
Bridgeclub welkom
Welk toneelgezelschap zoekt een oefenruimte of een ruimte voor de
In de tuin van het Klokhuis staat een tafel met vele
stoelen. Voor de wijkbewoners, die een cursus volgen
en een zonnige pauze willen houden, voor bovehuisbewoners zonder balkon, voor kofﬁedrinkers en
zonaanbiddende bleekneuzen. Welkom!

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11 f. 084 737 10 29
www.stichtinghetklokhuis.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 09.00 tot 13.00 uur
Beheerder Willem van der Toorn
Assistente Randjeni Dubar

Bestuur Stichting Het Klokhuis
De heer R. Klein penningmeester
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
Mevrouw E. de Bles bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m
Mevrouw drs. B.C. Wasch bestuurslid
bcwasch@planet.nl
De heer A.J. van den Hoek bestuurslid

Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Ouderenwerk Centrum Zuid
Consulente: Patricia Haverkort
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/informatie: tel. 352 04 16
tussen 9.00-10.00 uur
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinatoren:
Fam. Schuurman, t. 310 63 09
mw. v. Alkemade, t. 345 02 09

Bloedafname en Trombosedienst
Het Bronovoziekenhuis neemt vijf maal
per week bloed af in ’t Klokhuis.
Op dinsdag is de Trombosedienst aanwezig
voor bloedafname.
Men kan terecht op de volgende tijdstippen:
Maandag
08.15 – 09.15 uur
Dinsdag
10.00 – 11.00 uur
Woensdag
08.15 – 09.15 uur
Donderdag
08.15 – 09.15 uur
Vrijdag
08.15 – 09.15 uur
Het Klokhuis is op deze dagen
vanaf 8.00 uur open.
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uitvoering van een toneelstuk. Het Klokhuis heeft geregeld ruimte beschikbaar met een klein podium en maximaal 60 zitplaatsen.
Informatie bij de beheerder : 070 350 35 11.

Sluiting Klokhuis in verband
met zomervakantie
Deze zomer is het Klokhuis gesloten van zaterdag 26 juli t/m zondag 10 augustus. Activiteiten die door willen gaan in de vakantieperiode moeten tijdig
contact opnemen met de beheerder i.v.m. gepland onderhoud van de vloeren
in de eerste week. Alle activiteiten worden verzocht om een email te sturen
met daarin de laatste bijeenkomst voor de zomer en de eerste bijeenkomst na
de vakantie : stichtinghetklokhuis@live.nl. De beheerder : 070 350 35 11.

!
o
g
Bin

in het Klokhuis

Iedere 3e woensdag van de maand wordt weer een bingo georganiseerd in de
benedenzaal van het Klokhuis. In augustus vervalt de bingo i.v.m. vakanties.
De eerstvolgende bingo’s zijn woensdag 16 juli en woensdag 17 september,
de aanvang is 13.45 uur en het duurt tot ongeveer 15.45 uur.
Deelname is mogelijk voor iedere volwassene, de kosten zijn 2,50 Euro voor
de eerste kaart inclusief een kopje kofﬁe of thee, een 2e kaart kost 2 Euro.
Er zijn leuke prijzen.
Voor informatie bel met het Klokhuis:
telefoon 070 350 35 11 en vraag naar Liesbeth.

dinsdags van 13.00 - 16.00 uur in het Klokhuis
Elke dinsdagmiddag wordt niet alleen serieus maar
ook gezellig gebridged in de benedenzaal van het
Klokhuis. Er zijn nu wekelijks zo’n 20-24 spelers,
maar er is nog altijd plaats voor nieuwe leden of voor
belangstellenden die eens willen komen kijken. De
wedstrijdleider, de heer Wijnand Punt, zal de nieuwe
bridgers een goede plaats geven aan een van de tafels.
U kunt zich aanmelden bij de administratie van het
Klokhuis, tel 070 350 35 11 of een keer komen kijken
op de dinsdagmiddag om 13.00 uur.

Computercursus
na de vakantie
Na de zomervakantie wil het Klokhuis weer nieuwe
cursussen organiseren voor beginners (dinsdagavond
en donderdagmorgen) en een beetje gevorderden (vrijdagmiddag). Er is een wachtlijst voor met name de
gevorderden. U kunt uzelf opgeven voor een cursus of
even bellen om te vragen of u al op de wachtlijst staat.
Belt u ’s-morgens tussen 9 en 12 uur tel : 070 350 35 11.

Pannenkoeken
Marijke, onze vrijwilligster die op maandag tussen
kwart voor 12 en 1230 de lekkerste pannenkoeken bakt
tegen kleine prijsjes, gaat na de zomervakantie
verhuizen naar de vrijdag.
Vanaf vrijdag 29 augustus, tussen kwart voor 12 en
half één, heerlijke pannenkoeken in het Klokhuis.

vrijwilligers gezocht
Hindustaanse Koempoelans in het Klokhuis
Al jarenlang worden er in Het Klokhuis
– met succes – Indische Koempoelans
gehouden. Vanwege dit succes is het
bestuur van Het Klokhuis benaderd
door de Stichting Hindustani met het
verzoek om op basis van de formule
van de Koempoelans nu ook ‘Hindustaanse Koempoelans’ te gaan organiseren.
Dus maandelijkse bijeenkomsten met een
cultureel thema, met veel gezelligheid en
een hapje en een drankje. Het doel is
elkaars cultuur te leren kennen en te
koesteren, onder het motto: ‘bekend

maakt bemind, onbekend is onbemind.’
Het bestuur is positief op dit verzoek
ingegaan en zoekt nu mensen uit de
Archipelbuurt/Willemspark die zich
willen inzetten voor dit project.
Er is al veel voor- en denkwerk verricht,
zoals de thema’s, een plan van aanpak en
de subsidieaanvraag. Wij willen eind
september starten.
Op dit moment wordt een ‘projectgroep’
samengesteld die de kar gaat trekken.
Deze projectgroep (een soort denktank)
bestaat uit vier personen: twee mensen
uit de Hindustaanse hoek en twee mensen
uit Archipelwijk/Willemspark.

Wij zoeken nog een vrijwilliger/
ster voor de projectgroep en ook
vrijwilligers en gastvrouwen die
helpen bij het organiseren en
begeleiden van de maandelijkse
bijeenkomsten.

Heeft u interesse en wilt u meer
informatie, dan gaarne bellen
naar Het Klokhuis: tel. 070 350 35
11, of naar Erna Wasch: tel. 070 362
12 86. Zij staan u gaarne te woord.

