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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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Joost Zwagerman 

juni 2009 
Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

Er wordt werk gemaakt van de voorbereidingen 
om een social sofa te maken, waarover in de vori-
ge krant al is bericht. Geïnteresseerde meedenkers 
en-doeners hebben besloten om voor de versie-
ring ‘indische thema’s’ te gebruiken: palmen, ei-
landen, zon e.d. Er wordt nog gezocht naar een 
ruimte om de ‘sofa’ écht te ‘bekleden’ met moza-
ieksteentjes. Dat zal een overdekte ruimte moeten 
zijn waar een betonnen bank (2000kg) kan staan 
en waar mensen helemaal omheen kunnen lopen 
om de mozaïeken aan te brengen. Bij voorkeur 
met stromend water en w.c. en toegangsdeur ca 
2,35 m breed en goed afsluitbaar.

Als u zo’n ruimte weet of misschien hebt (bv een 
garage) en die beschikbaar wilt stellen dan houdt 
coördinator Else Ponsen zich zeer aanbevolen. 
Haar telefoonnummer is: 070 – 350 35 11 , of email: 
secretariaat@archipelbuurt.nl.

Aan de herinrichting van de Carnegielaan en het 
vervangen van de riolering wordt gewerkt vanaf 25 
mei tot 25 augustus 2009. In die periode zijn delen 
van de Carnegielaan afgesloten voor automobilis-
ten. Op de Carnegielaan krijgen de fietsers vanaf 
medio augustus de ruimte. Het wegdek wordt ge-
heel vernieuwd en tegelijkertijd wordt een deel van 
de riolering vervangen. De werkzaamheden zijn 
gestart op maandag 25 mei en duren tot en met 
vrijdag 14 augustus. 

De Carnegielaan is tijdens de werkzaamheden van-
af de Groot Hertoginnelaan gedurende de gehele 
periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf 
het Carnegieplein is de Carnegielaan van 25 mei tot 
en met 26 juni gesloten voor het verkeer. Wonin-
gen en bedrijven blijven wel bereikbaar door tijde-
lijke maatregelen. Het doorgaande verkeer wordt 
met borden omgeleid. 

De bewoners van Archipel & Willemspark geven hun strijd tegen de 
verkeersplannen van de gemeente, die de leefbaarheid in de wijk en de 
gezondheid van de bewoners schaden, niet op. 

Tot 6 mei jl. hebben de verkeersbesluiten van het vcp ter inzage gelegen. Die ver-
keersbesluiten zullen leiden tot een verschuiving van de verkeersdrukte naar de 
Centrumring, die ook door onze wijk loopt. Willen we straks beroep kunnen in-
stellen bij de rechter, dan moet eerst een z.g. ‘zienswijze’ worden ingediend bij het 
gemeentebestuur. Die zienswijze, opgesteld door onze advocaat Rupert van 
Heijningen, is ook op deze website te vinden. Kort samengevat wordt in het stuk 
betoogd dat de maatregelen leiden tot een verplaatsing van zwaar vrachtverkeer en 
autoverkeer naar de Centrumring. Daardoor verslechtert de luchtkwaliteit en de 
leefbaarheid nog verder. Op Laan Copes en Javastraat wijzen metingen uit dat nu al 
de normen voor luchtvervuiling worden overschreden. Dat wordt erger, terwijl het 
gemeentebestuur de plicht heeft te zorgen voor verbetering.
Flankerend beleid om met name het woon-/werkverkeer naar en van Den Haag te-
rug te dringen ontbreekt vrijwel geheel en is niet effectief. Het milieurapport dat 
aan de verkeersbesluiten ten grondslag ligt, deugt niet en het gebruikt een onjuis-
te rekenmethode. Het onderzoek naar de luchtkwaliteit is niet gebaseerd op me-
tingen (die wel beschikbaar zijn) maar op berekeningen. Inmiddels hebben B & W 
de zienswijzen bekeken en terzijde gelegd en gaan wij in beroep bij de rechter. 

Onze bewonersorganisatie is – net als veel andere Haagse 
bewonersorganisaties – druk bezig met de voorbereidingen 
voor een wijk-muurkrant. De eerste (proef)versie is al in 
het Klokhuis te bekijken. Het is de bedoeling dat er ook een 
scherm komt bij Albert Heijn en één in de Frederikstraat.

Een gewoon mens denkt dan: ‘ze zetten er wel wat foto’s en berich-
ten op, zodat iedereen die kan zien’, maar zó eenvoudig is dat toch 
niet! De redactie van de wijkwebsite houdt zich er nu in eerste 
instantie ‘driftig’ mee bezig, maar uiteindelijk is het de bedoeling 
dat een kleine werkgroep deze taken op zich neemt.

Voor wie is die Muurkrant?
Uiteraard is deze bedoeld voor alle wijkgenoten, maar die kun je 
onderverdelen in verschillende groepen. Allereerst zijn het de langs-
lopende mensen die snel even iets kunnen lezen.Ook kun je ervoor 
gaan zitten (in het Klokhuis bv) en het uitgebreid bekijken.

De beste combinatie is 
eigenlijk Muurkrant + 
Website. Maar lang niet 
iedereen is vaardig op de 
computer, dus dan vervult de Muurkrant zeker een functie.

Raad en daad
De gemeente Den Haag begeleidt de mensen die de Muurkrant gaan 
‘vullen’ met raad en daad, op technisch gebied (want er komt heel 
wat voor kijken om het goed op het scherm te krijgen!), maar zeker 
ook op praktisch gebied, zoals: maak geen ellenlange verhalen, 
maar wees kort en bondig, gebruik geen moeilijke woorden en maak 
geen taalfouten. Zorg voor een verwijzing naar een adres of website 
waar meer informatie te vinden is. Wanneer de Muurkrant overal 
(hier in de wijk en in andere wijken in Den Haag) te zien is is nog 
niet duidelijk, maar er wordt aan gewerkt om dit op korte termijn te 
realiseren.

ed

Social Sofa
zoekt ruimte 

Afsluiting Carnegielaan

Bezwaren tegen 
verkeersbesluiten VCP voortgezet

Digitale muurkrant

www.archipelbuurt.nl
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Op zaterdag 6 juni j.l. hield het Hilton Hotel-in-aanbouw 
ween open huis voor belangstellenden. Uiteraard waren uw 
Wijkkrant en uw Website daarin zeer geïnteresseerd!

Op bijgaande foto’s ziet u hoever het er op dit moment mee is. 
De bouwer vertelde dat er onder het bestaande gebouw van de 
ptt een diepe kelder zat. Afbreken van het betonskelet zou er toe 
geleid hebben dat die kelder omhoog zou gaan drijven: een reden 
temeer om het oude beton grotendeels intact te laten voor 
hergebruik. Er zullen 195 hotelkamers komen en 10 penthouses 
voor de verkoop op de bovenste verdieping, vanwaar je een erg 
leuk uitzicht hebt over Den Haag. Je kon zo’n kamer ook zien, met 
de badkamer (bad/douche/toilet/wastafel) en alvast een foto hoe 
de kamer er per 2 april 2010 (daarvoor is de eerste reservering al 
gemaakt!) geheel ingericht uit zal zien. Er komen o.a. een Balzaal, 
een Binnentuin én een Grand Café met terras op de hoek Zee-
straat/Mauritskade. Uw Wijkkrant verheugt zich erop om daar te 
gaan zitten in de zomer 2010.

Op 19 juni j.l. hebben alle kinderen van de Archipelschool 
samen een ‘Groot Zelfgemaakt Schoolplein Orkest’- voor-
stelling gegeven als afsluiting van het jaar. Hierbij was ook 
de buurt betrokken en uitgenodigd.

Dit Groot Zelfgemaakt Schoolplein Orkest is een project voor alle 
groepen binnen het basisonderwijs, het werd binnen de school 
zelf uitgevoerd. Er werden in een workshop op ongebruikelijke 
instrumenten muziek gemaakt: op cementkuipen, gestemde 
steigerpijpen, gestemde bierflessen, shakers, klapkokers en 
klankplanken. Maar ook op gewone instrumenten zoals saxofoon 
en gitaar. Daarnaast werd er gezongen, gerapt, geklapt en 
gestampt. 
Iedere groep kreeg in totaal twee uur (muziek)les, eerst als 
afzonderlijke groep, later meer en meer met andere groepen 
samen. Tenslotte kwam iedereen en alles bij elkaar en werkten 
ze toe naar een eindpresentatie voor ouders, buren en bekenden. 
Die presentatie werd op theatrale wijze vormgegeven, gebruik-
makend van de specifieke mogelijkheden van de lokatie.

Al drie jaar staart het kale en roestende staals-
kelet in de Sumatrastraat ons aan. Een schande 
voor de buurt. En wij maar denken in een Rijks-
beschermd Stadsgezicht te wonen!

Architect Bullhorst heeft eerder gezegd genoeg te heb-
ben van het project en er vrede mee te hebben als het 
wordt afgebroken. Helaas is dit niet gebeurd. Evenmin 
wordt gebouwd, ondanks het ‘groene licht’ dat de be-
stuursrechter medio maart dit jaar gaf. Omwonenden 
hadden tegen de gemeente Den Haag een procedure 
aangespannen tegen de geconstateerde hoogte-over-
schrijding ten opzichte van het officiële bouwplan van 
1998. De rechter is echter van mening dat een door de 
gemeente goedgekeurde wijziging uit 2005 voldoende 
is om dit hoogteverschil te rechtvaardigen. Deze wijzi-
ging is niet gepubliceerd noch is de buurt naar beho-
ren geïnformeerd. Maar dit doet kennelijk niet ter 
zake. Het spreekt voor zich dat omwonenden over 
deze uitspraak zeer teleurgesteld zijn. 
Het Verdriet van de Sumatrastraat duurt nu al 10 jaar. 
De huidige eigenaar, Vellinga Vastgoed, staat blijkbaar 
ook niet te trappelen om door te gaan met de bouw. 
Hopelijk kan de Vlaamse Vertegenwoordiging bewe-
ging in de zaak krijgen door te blijven protesteren te-
gen de onterecht overhangende luifel op hun terrein. 
Intussen blijft de vraag hoe de buurt verder moet met 
het Verdriet van de Sumatrastraat. Wie lost dit op?

Namens de omwonenden, Joke Rouppe van der Voort

Hilton Hotel 
in wording

het verdriet van de sumatrastraat

Afbouwen 
of afbreken?

Zomerfeest
Archipelschool

Dank zij vernuftig speurwerk van een buurtgenoot is er 
– zo’n honderd jaar later – meer licht gekomen in de 
duistere kant van die andere bekende buurtgenoot, Louis 
Couperus. 

José Buschman is historica in hart en nieren maar dat is niet 
hoe ze overkomt: vlot gekleed, levendig, welbespraakt. Toch 
verraadt het interieur van haar woning aan de Riouwstraat 
– in het nieuwbouwblok waar in de oorlog een v2 is ingeslagen – 
haar nauwe band met het verleden. Haar affiniteit met 
Couperus dateert al van lang geleden. Ze heeft het Couperus 
Genootschap mee-opgericht, is daarvan jaren voorzitter 
geweest en heeft al eerder een boekje geschreven over de 
huizen in Den Haag waar Couperus gewoond heeft of die van 
zijn boeken bekend zijn. 

Waarover hij niet schreef
De aanleiding voor het schrijven van haar nieuwste boek ‘Een 
dandy in de Oriënt. Louis Couperus in Afrika’ was een paneeltje dat 
ze van een Haagse antiquair had gekocht. Dit was in 1921 aan 
Couperus cadeau gedaan door de toenmalige Nederlandse 
consul in Algiers P.M. Ruys. Aan hem heeft Couperus zijn later 
verschenen boek – een serie reisfeuilletons – ‘Met Louis 
Couperus in Afrika’ opgedragen. Wat Buschman vooral 
intrigeerde in Couperus’ reisverslagen was waarover hij niet 
schreef ! Een originele benadering die zij afzet tegen verslagen 
van tijdgenoten die daar juist wel over schreven: de Franse 

koloniale overheersing, de armoede, de beklagenswaardige 
positie van de Algerijnse vrouw en de (mannen)prostitutie. 
Zaken waar zelfs Abraham Kuyper, de grote antirevolutionaire 
voorman in die tijd, niet over zweeg!

Verklaring 
Buschman geeft voor deze weloverwogen weglatingen van 
Couperus een interessante verklaring, verband houdend met 
het beruchte Haagse zedenschandaal van 1920 (waarbij zijn 
betrokkenheid overigens nooit is gebleken) maar ook met 
opportunistische overwegingen in verband met zijn Haagse 
publiek en opdrachtgever, de hoofdredacteur van de Haagsche 
Post, die hij niet wilde mishagen. Het boek leest als een 
psychologische en historische roman, van hoog literair niveau, 
en biedt een nieuwe kijk op een ook toen al beroemd schrijver 
en een problematiek die zeker in deze tijd nog volop actueel is. 
In het –  eenvoudig maar zorgvuldig uitgevoerde –  boek 
worden oude (sepia-)foto’s voor het eerst gereproduceerd en 
van commentaar voorzien. 

Met José Buschman hebben we een Couperus-kenner in de wijk 
waarmee de Archipel in de vaderlandse literatuurgeschiedenis 
nog eens nadrukkelijk op de kaart wordt gezet. Neem gerust 
– mét Couperus –  uw hoed voor haar af als u haar op straat met 
haar hondje tegenkomt. Of maak gewoon een praatje, dan 
beleeft u nog eens wat!

ak

 – Een nieuwe kijk op Louis Couperus –

Een dandy in de Oriënt. Louis Couperus in Afrika. 
Deel 3 in de Parelduikerreeks.Uitg. Bas Lubberhuizen 2009. 
ISBN 978 90 5937 140 8, s16,90. 

Zoo ik iéts ben, ben ik een Hagenaar. Een literaire wandeling door het 
Den Haag van Louis Couperus. Uitg. Bas Lubberhuizen, 4e druk 2007.

www.lubberhuizen.nl

José Buschman voor haar Couperus-kast 
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag

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

bestuur
Voorzitter
dhr. mr. W. Taekema
t.  363 60 77
e.  wybe@archipelbuurt.nl
Vice-voorzitter
jhr. mr. G. Hooft Graafland 
t.  360 41 95

Secretaris
mw A.G. Beekman-Otte, t. 
354 80 06
e. ank@archipelbuurt.nl
Penningmeester, dhr R. Klein
t.  362 57 44
e. ruud@archipelbuurt.nl
lid, dhr. A. Bloembergen
e.  auke@archipelbuurt.nl

contact verkeer
willem@archipelbuurt.nl

contact openbare ruimte
josien@archipelbuurt.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 24 sept. 2009 
20.00 uur, ’t Klokhuis, 
Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 21 sept. 2009
Sluiting advertenties: 
5 oktober 2009
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t.  350 35 11   
secretariaat@archipelbuurt.nl

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

illustraties / vormadvies 
Jean Cloos

ontwerp
Wilmar Grossouw

Algemene adressen

Florence Het Schakelpunt

Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

Borneoflat – Staedion –
informatie 0900 14 24

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

Diaconaal opbouwwerker
Annemieke Leidekker, t.318 16 16

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

Dagverzorging 
Het Schakelpunt
Burgemeester Patijnlaan 1900
2585 cb Den Haag
 
Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
Info: maand. t/m donderdag 
tussen 9.00-12.00u
t. 754 13 10
Bij calamiteiten: t. 413 10 00
 

Servicepunt Zorgwinkel
Spreekuur Schakelpunt
di-mo tussen 9.00 - 11.00 u
Annelies van der Heijden
Tel: 754 07 30
Verder bereikbaar: t. 754 13 00
tussen 9.00 –16.00 uur
 
Prikpost huisartsen 
dinsdag en donderdag 
09.00 - 10.30 uur

Wisselbibliotheek 
woensdag van 10.00 -11.30 uur 

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

Dagverzorging en maaltijden
Info: t. 754 13 40
ma t/m vrijd tussen 9.00-12.00 
en 13.00 – 16.00 uur

Clubhuis Cantaloup

Klachten Stadsbeheer   >>  bel 353 30 00

Stichting 
Clubhuis ‘Cantaloup’

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

Onze clubs

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

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

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

Ooievaarspas €25,–

Mw M. Polak – Ook Engels en Frans
sprekend – (65 j.) ’s avonds   t. 350 61 16
Anneke Kreemers (15 jaar)  t. 06 488 34 337
Mw C. Weeink (22 jaar)  t. 06 247 14 889
Britt Jongert (17 jaar)  t. 360 63 76
Godert de Zoeten (13 jaar)  t. 06 502 92 620
Diliane Theloesen (15 jaar)  t. 360 80 37

Vincent Verhulst (19 jaar)  t. 352 15 43
Nynke Verhulst (16 jaar)  t. 352 15 43
Jorrit Verhulst (15 jaar)  t. 352 15 43 
Nynke Verhulst (16 jaar)  t. 352 15 43
Merel Oosterhof (15 jaar)  t. 310 77 74
Willemijn Oosterhof (16 j.)  t. 310 77 74
Mw M. Vollema (19 j.) za/zo  t. 06 519 58 607

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

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

In heel Den Haag is de (voorlopige) uitslag van de verkiezing voor het Europese 
Parlement onderstaand weergegeven. Totaal zijn er 113.476 stemmen uitgebracht, 
waarvan 706 blanco/ongeldige stemmen. Bij het samenstellen van deze krant was 
de verdeling per wijk nog niet beschikbaar.

Na de recente brutale roofoverval op een bejaarde vrouw met diefstal van een 
‘oude meester’ in het brede deel Javastraat nu dit…
Aan de reeks van inbraken rond Surinamestraat en Javastraat kan worden 
toegevoegd een inbraak (met braak) op de derde! verdieping achterzijde van 
smalle gedeelte Javastraat tussen avondwinkel en Bistrot Mer.
Deze inbraak had plaats zondagavond 26 april 2009 tussen 19.30 en 22.30 in afwezig-
heid van de bewoners. En is derde in dit pand sinds enige jaren. Eerder nl. werd op 
de begane grond tweemaal ingebroken; wederom met benadering van achteren.

Half mei is de toegang naar het schoolplein van de Archipelschool voorzien 
van zigzaghekken, die het fietsen hier tegengaan. Ook aan bij de ingang aan 
de Sumatrastraat zijn deze geplaatst. De jongelui, die hier vaak met brom-
mers of scooters het terrein opreden om vervolgens een balletje te trappen 
op het voetbalveld, worden hierdoor hopelijk ook ontmoedigd. 

Het speelterrein wordt intensief gebruikt als schoolplein en buitenspeelmogelijk-
heid voor een peutergroep en de naschoolse opvang. Verder is het alle dagen een 
geliefd terrein voor de kinderen in de directe omgeving. De schuttingen zijn 
enkele maanden geleden vernieuwd, dus nu is het nog veiliger. Wat nog een 
probleem blijft is dat het ook nog wat schoner mag worden. Voor een achteloze 
consument is een prullenbak nog steeds iets voor anderen…en honden uitlaten op 
een speelterrein is ook niet echt fris! Er blijft nog iets te wensen, maar van de 
sokken gereden worden zal niet meer gebeuren.

epb

Hoe stemmen wij?

Meer inbraken in Javastraat

Schoolplein weer verkeersveilig

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

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

                stemmen   
 LIJST 1 12.495 CDA  EUROPESE VOLKSPARTIJ
 LIJST 2 13.876 PVDA  EUROPESE SOCIAALDEMOCRATEN
 LIJST 3 14.827 VVD  EUROPESE LIBERAAL-DEMOCRATEN
 LIJST 4 11.423 GROENLINKS 
 LIJST 5 7.027 SP
 LIJST 6 2.837 CHRISTENUNIE-SGP
 LIJST 7 19.104 DEMOCRATEN 66
 LIJST 8 555 NEWROPEANS
 LIJST 9 106 EUROPA VOORDELIG & DUURZAAM
 LIJST 10 616 SOLIDARA
 LIJST 11 5.731 PARTIJ VOOR DE DIEREN
 LIJST 12 480 EUROPESE KLOKKENLUIDER PARTIJ
 LIJST 13 268 DE GROENEN
 LIJST 14 22.479 PARTIJ VOOR DE VRIJHEID
 LIJST 15 375 LIBERAAL DEMOCRATIE PARTIJ
 LIJST 16 66 PARTIJ VOOR EUROPESES POLITIEK
 LIJST 17 505 LIBERTAS

Buurt in beweging

De 10 eendjes die in mijn planten-
bak zijn uitgebroed, van 4-hoog 
naar beneden gedwarreld, met 
hulp van de dierenambulance naar 
de binnenvijver van het Monchy-
plein overgebracht en uiteindelijk 
allemaal omgekomen! 
Inmiddels zit de eend op precies 
dezelfde plaats weer (11) eieren 
uit te broeden… hoe zal het deze 
keer vergaan?  [ Auke vd Kooy ]

Eendenkooi op 4-hoog



&Aktueel nieuws over de wijk vindt u op

www.archipelbuurt.nl
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EEN TERUGBLIK Struinen 
in Haagse 
tuinen 

Toneelgroep 
Weerschijn

in het Klokhuis

Een prachtige dag, de zon scheen, dus ik stapte op 
de fiets en ging op zoek naar Alexanderstraat 18, 
het huis van Yvonne Oudshoorn. ‘Je rijdt gewoon 
het parkeerterrein op en dan zie je het vanzelf ’, 
zei ze me door de telefoon. Dat klopte ook, ik liep 
gewoon door en beleefde een heerlijke verrassing: 
de tuin!

Yvonne organiseert niet alleen ‘Struinen in Haagse 
tuinen’, maar ook haar tuin is fantastisch! Een vijver 
onder hoge bomen, hier en daar een bloeiende struik 
en beelden, die samen deze tuin tot een heerlijke 
rustige oase maken. Het enige wat je hoort is het 
verkeer aan de andere kant van de muur: de Alexan-
derstraat. ‘De tram is het ergste’ volgens Yvonne, 
‘maar je went er wel aan’.

Heel veel animo
Yvonne is niet de initiatiefneemster van ‘Struinen in 
Haagse tuinen’; ze was in eerste instantie een 
deelneemster, maar al gauw zat ze in de organisatie. 
Eens in de twee jaar kunnen liefhebbers zich opgeven 
om naar andermans tuinen te komen kijken. Dit jaar 
waren er 28 tuinen te bekijken op 6 en 7 juni. 
En er zijn liefhebbers genoeg, meer dan genoeg! De 
organisatie verkoopt per happening 1000 toegangsbe-
wijzen; ze begonnen op 16 mei met de verkoop en de 
kaarten waren bijna direct uitverkocht. De tuinenkij-
kers komen uit heel Nederland.
Niet alleen is er animo om te komen kijken: elk jaar 
zijn er weer nieuwe tuinen die zich aanmelden.Wie 
dit leest en nu denkt ‘ik wil ook wel eens mijn tuin 
laten bekijken’, dat kan. Aanmeldingen zijn van harte 
welkom (onderaan dit artikel vindt u de adressen om 
dat te doen).

Alles blijft in tact!
Het publiek is heel enthousiast, niemand neemt iets 
mee of probeert een stekje te scoren. En daar doen 
Yvonne en haar mensen het ook voor, het is enig om 
liefhebbers leuke tuinen te laten zien. Omdat het zo 
jammer is dat de mensen die hun tuinen laten 
bekijken, zelf de andere tuinen niet kunnen zien, 
wordt er op de zondag na de happening altijd een 
‘kijkdag’ voor de tuineigenaren georganiseerd.

Beeldentuin
Yvonne organiseert ook beeldhouwweekenden in 
haar tuin. Deze zijn ieder jaar op Pinksteren en eind 
augustus. Dan kunnen de deelnemers werken in haar 
tuin. Ieder jaar is dat evenement een groot succes.
Kijk voor meer info op www.alfredbeekenkamp.nl

Wilt u meer informatie over aanmelden voor Struinen 
in Haagse tuinen: yvonne@chinainfo.nl, of kijk op 
de website.
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De chique lijn 1
We beginnen met een tweeslachtige lijn, 
namelijk lijn 1 die geruime tijd uit de wijk is 
weggeweest. Op het moment rijdt lijn 1, vanaf 
2004, over de Scheveningseweg als opvolger 
van lijn 8 die hier vanaf 1905 als elektrische 
tram had gereden. Daarvoor heeft lijn 1 nog 
van 1984 tot 2004 over de Koninginnegracht 
gereden op de baan van lijn 9.
De oorsprong van de elektrische lijn 1 in onze 
wijk begint eind 1905. Hij volgt dan de paarden-
tramlijn van de gele lijn op, die hier reed vanaf 
1881. De tram reed vanaf het Bankaplein o.a. via 
Nassauplein, Javastraat, Frederikstraat, 
Denneweg, Voorhout, Korte Vijverberg, Plein, 
Lange Poten, Spui, Gedemptegracht, Wagen-
straat naar het Hollands Spoor.
In 1927 veranderde het lijnnummer 1 in 17 (rijdt 
nu ook weer door de wijk) en werd aan de 
andere kant doorgetrokken naar de Stuwstraat. 
Eind 1928 werd de lijn opgeheven.

Lijn 2 voor de gewone man
De volgende lijn is lijn 2. Deze reed als elektri-
sche tram vanaf halverwege 1906. Hij begon in 
de Atjehstraat bij de Koninginnegracht en reed 
ook naar het Hollands Spoor. Dit als opvolger 
van de paardentramlijn van de blauwe lijn uit 
eind 1887. De route liep o.a. via Celebesstraat, 
Timorstraat, Burg. v Karnebeeklaan, Anna 
Paulownastraat, Noordwal, Breedstraat, 
Vleerstraat, Boekhorststraat en Oranjeplein 
naar het Hollands Spoor. Voordat de paarden-
tram naar de Atjehstraat verhuisde reed hij van 
1881 tot 1887 vanaf de Burg. v Karnebeeklaan via 
de Burg. Patijnlaan en Laan Copes van Catten-
burch naar de Koninginnegracht. Door de 
verder oprukkende Archipelwijk schoof de lijn 

dus 2 straten op richting Scheveningen. Lijn 1 
was de chique lijn voor de ‘hogere of betere 
stand’ en lijn 2 voor de ‘gewone mensen’. 
Hier werd vrij strikt de hand aan gehouden.

Andere (zomer en winter)tramlijnen
Verder reden nog de volgende lijnen door of 
langs de wijk. 
Lijn 5 reed langs de grens van de wijk over de 
Mauritskade van 1906 tot 1964.
Lijn 7 reed door de Javastraat van 1907 tot 1967, 
ook door de smalle Javastraat met dubbelspoor 
en dan ook nog het overige verkeer in twee 
richtingen. Nu niet meer voor te stellen.
Eind 70e jaren heeft er nog kort een lijn 7 over 
de baan van lijn 8 gereden.
Dan waren er nog zomerlijnen. Lijn 12 reed van 
het Kurhaus over de baan van lijn 9 tot de Javab-
rug en vervolgens via de Wassenaarseweg naar 
het Bezuidenhout dit duurde van 1907 tot 1924 
en vervolgens onder lijnnummer 15 tot eind 
1941.
Lijn 13 was ook een zomerlijn van Kurhaus via 
de Scheveningseweg naar het Carnegieplein. 
Hij reed van 1905 tot 1911. Lijn 14 was hoofdza-
kelijk een winterdienst die van Promenade naar 
het Plein reed in 1909 en 1910.

Bob Feenstra       

In september start toneelgroep Weerschijn met 
de repetities van het stuk: ‘Onsmakelijk Verbonden’. 
Het stuk is geschreven door Anne Marie Boorsma 
en het zal geregisseerd worden door Fred Hofer 
(zijn laatste regie was bij Vrij Theater het succesvolle: 
‘Boven het Dal’ van Monique Kramer). De audities zijn 
inmiddels geweest en we zijn nu met een groep van 
vijf enthousiaste acteurs, maar… we zijn nog steeds op 
zoek naar gemotiveerde acteurs en een actrice. 

Belangstellenden worden uitgenodigd om een workshop van 
zangeres Petra de Winter bij te wonen op donderdagavond 25 
juni. Petra de Winter is zangeres van de bekende Haagse muziek-
groep Chabliz, en zij zal met haar zang ook een bijdrage aan de 
voorstelling leveren. Daarnaast worden gegadigden uitgenodigd 
om donderdagavond 18 juni en/of donderdagavond 2 juli (afhan-
kelijk van het aantal belangstellenden) met de schrijfster van ge-
dachten te wisselen over het stuk. Op de donderdagen 20 en 27 
augustus zal regieassistente Eva Boorsma aan de hand van tekst-
fragmenten dramaoefeningen doen en vervolgens zal vanaf sep-
tember Fred Hofer de repetities leiden. 
‘Onsmakelijk Verbonden’ gaat over de ziekte en de dood van een 
man (die zelf niet in stuk voorkomt) en de wonderbaarlijk ego-
centrische en onhandige wijze waarop de omgeving reageert op 
de situatie en op elkaar. Daarbij komt ook nog een onverwerkt 
drama uit het verleden tot leven. Hoewel het bepaald geen vrolijk 
stuk is, en de personages nogal deerniswekkende wezens zijn, is 
het stuk toch vaak komisch. Boorsma heeft het stuk geschreven 

met de achtergrondgedachte dat er iets fundamenteels mis is 
met de wijze waarop we met elkaar omgaan, en we in crisissitua-
ties er meestal echt alleen voor staan. ‘Onsmakelijk Verbonden’, 
hoe bizar ook, is uit het leven gegrepen: Boorsma liet zich inspi-
reren door goed te kijken en te luisteren naar de mensen om haar 
heen: voor haar liggen de dialogen ‘op straat’. Daarnaast zijn haar 
inspiratiebronnen grootheden als: Ingmar Bergman, Lars Norén, 
Tennessee Williams, Harold Pinter en Maria Goos. De schrijfster 
(1958) is kunsthistorica, docente en journalist, ‘Onsmakelijk Ver-
bonden’, is haar eerste toneelstuk.

Ook al is het stuk nog nooit eerder opgevoerd, er zijn na lezing al 
een paar reacties binnengekomen: Regisseur Arjan Bouwmeester 
deed ‘Onsmakelijk Verbonden’ aan de film ‘Festen’ denken, actri-
ce/regisseuse Gepke Witteveen vond de dialogen ‘Wim T. Schip-
pers-achtig’, Robert Kievit (hoofd drama van de Vara) was en-
thousiast over de dialogen en actrice Mieke Ridder vond het stuk 
een bijzondere mengeling van drama en komedie.
De repetities zijn op de donderdagavonden in wijkcentrum ’t 
Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag. De voorstellingen zijn ge-
pland eind januari/februari 2010.

Nieuwsgierig? Neem contact op met Toneelgroep Weerschijn. 
Kijk op de website of bel 070-382 21 30. 

www.toneelgroepweerschijn.nl
www.annemarieboorsma.nl

www.struineninhaagsetuinen.com

Verdwenen tramlijn
uit de wijk

waar blijft
de tijd

Onze felicitaties aan 
het jubilerende Haags 

Gemeente Archief. 
En onze dank voor 

de magnifieke foto-
panelen die ons daar 

op attenderen. 
Je vindt ze door de hele 
stad heen. Twee staan 

er in onze buurt, één op 
het Nassauplein 

en één in de Zeestraat. 
Prachtig!    

Y

Y

Alexanderstraat
Chinese tuin

Malakkastraat

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

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

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

In verband met de toegenomen belangstelling voor onze apotheek
in de wijken rondom het Benoordenhout, willen wij u er graag op

attenderen, dat Apotheek Francken ook dagelijks in uw wijk 
aan huis bezorgt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
P.L.A. Fox of R.F.M. Herculeijns, apothekers,
Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,

Den Haag –Benoordenhout
www.apotheekfrancken.nl

tel. 070-324 44 50

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

delivery in this vicinity

For further information please contact
P.L.A. Fox or R.F.M. Herculeijns, apothekers,

Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag –Benoordenhout

or visit our website at www.apotheekfrancken.nl
tel. 070-324 44 50

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering

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)

ANNELIES

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

kaasspecialiteiten
•	top	kwaliteit	boerenkaas
•	honderden	soorten	binnen	
	 en	buitenlandse	kaas
•	versgebrande	noten
•	boeiend	assortiment	olijven
•	kaassouvenirs

voor kenners van smaak!

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



ARJAN OOSTERHOF
RESTAURATIE-ARCHITECT
KONINGINNEGRACHT

Dat Arjan een goed oog heeft voor vormgeving, verraadt de 
Citroën ds voor z’n deur. Hij neemt me mee helemaal naar de 
zolder, waar met prachtige lage ramen en hoge dakbalken zijn 
opgeruimde atelier is te vinden. Arjan is begonnen bij 
architectenbureau Kruger (Voorburg, o.a. restauratie van 
Haagse paleizen), maar was altijd al geïnteresseerd in herge-
bruik van gebouwen, aangestoken door z’n vader. Hij heeft 7 
jaar bij Atelier pro gewerkt, welbekend bij Archipelbewoners, 
maar is nu al weer 12 jaar gevestigd als zelfstandig architect. 

Wat doe je? ‘Je moet in deze tijden niet te kieskeurig zijn. Ik doe 
werk voor particulieren, bijvoorbeeld verbouw en aanbouw, 
maar voornamelijk restauraties. Ik heb ook een langduriger 
project onder handen, restauratie van een landgoed in Drieber-
gen. Tekenen, regie en bouwbegeleiding, daar doe ik alles zelf ’.

Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals 
te bieden? ‘Een ideale uitvalsbasis, dichtbij de grote weg. Als ik 
buiten Den Haag moet zijn rijd ik precies tegen het forensen-
verkeer in. Bovendien is het een heel gevarieerde buurt, kijk 
maar naar de Sumatrastraat met al die kleine bedrijfjes’.
 
Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Erg?
‘In het begin miste ik het wel, eens even overleggen met 
collega’s. Maar je groeit erin. Zelf bepalen wat je doet vind ik 
nu juist een verworvenheid van een eigen bureau. Ik ben nooit 
zo dol geweest op onderonsjes als het Architectencafé’.

Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen bemoeien?
‘Als je kind thuis komt denk je toch: even een kopje thee 
drinken samen. Je voelt je dan wel eens schuldig dat je aan het 
werk bent. Maar je kunt zo wel makkelijker een vinger aan de 
pols houden’.

Zijn jouw drie kinderen blij met jou als thuiswerkende vader? ‘Nou, 
dat kopje thee waarderen ze wel…’

mo

JOWAN REIGERSMAN-
REIJNIERSE ZKM-COACH
PRINSEVINKENPARK

Kinderpsychiater had ze willen worden. Wetend dat ze in het 
buitenland zal belanden met haar man, kiest ze voor de 
opleiding tot huisarts. En al mag ze, eenmaal in het buitenland, 
niet werken, toch krijgt ze de kans om via de anwb mensen te 
repatriëren. Als ze in 1990 neerstrijkt in het Prinsevinkenpark 
met haar gezin heeft ze levenservaring opgedaan. Voor de 
arbeidsmarkt is ze dan ‘oud en duur’. Dan ondergaat ze zelf de 
Zelf-Kennis of Konfrontatie-Methode, zkm. Ze raakt enthousi-
ast. Zkm gaat er van uit dat iemand zelf de kennis heeft en dat 
een coach er is om het proces te faciliteren. Jowan grijpt de 
kans om als gecertificeerd coach haar kennis en ervaring te 
bundelen en het werk te doen dat ze graag wíl doen.

Wat doe je? ‘Men stapt met een vraag bij mij binnen. Over iets 
dat niet wil lukken of over een dreigende burn-out. Bedrijfsart-
sen verwijzen mensen door. En mensen komen vooral ook op 
eigen initiatief voor een intake. Ik vraag de gebeurtenissen uit 
het verleden te beschrijven waarbij nog steeds emotie wordt 
gevoeld. Mensen bepalen zelf wat ze vertellen. Ik ga niet 
wroeten in iemands leven. In vier sessies van 2,5 uur wordt 
helder wat iemand belemmert om te doen wat hij of zij wil 
doen. De volgende vraag is dan: ‘Wil je dat veranderen?’. Het is 
aan de persoon in kwestie of dat gaat gebeuren. Doorverwij-
zing naar een psycholoog of psychiater kan gewenst zijn en 
dan komt mijn artsopleiding van pas’.

Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals 
te bieden? ‘Het hebben van de praktijk aan huis is fijn. Maar de 
relatie tussen werk en wijk is er niet. Misschien moet ik het 
zelfs mijden? Want ik houd mij aan mijn beroepsgeheim, dat 
leerde ik al als arts’.

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Erg? 
‘Ja, daarom houd ik intervisiegesprekken met andere zkm-
coaches. We zijn landelijk georganiseerd en proberen nu 
bijvoorbeeld ons werk vergoed te krijgen door ziekteverzeke-
raars’.

Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen bemoeien?
‘Nee, helemaal niet, mijn man heeft inmiddels meer vrije tijd 
en is gelukkig nogal huishoudelijk ingesteld’.

Zijn of waren je drie kinderen blij met jou als thuiswerkende 
moeder? ‘Ja, ik herinner me vooral het gevoel van samen huis-
werk maken. Zij hadden hun werk voor school en ik moest véél 
lezen. Ook werkte ik mee aan een proefschrift over jongens die 
uit de gevangenis kwamen. Dat wekte hun nieuwsgierigheid’.

cr

MARJET VAN CLEEFF
KINDERBOEKENSCHRIJFSTER
MALAKKASTRAAT

Wat doe je? ‘Ik schrijf kinderboeken. Daarnaast ben ik lerares 
Nederlands aan het Haags Montessori Lyceum. De ene helft 
van de week zit ik dus in de vrolijke drukte van een middelbare 
school, de andere helft van de week zit ik in mijn eentje achter 
mijn computer. Ik beschouw mezelf dan ook op z’n hoogst als 
een halve thuiswerker’.
‘Ik sta pas sinds zes jaar voor de klas. Daarvoor was ik – naast 
schrijfster – freelance redactrice. Toen was ik een complete 
thuiswerker: opdrachten binnen halen, tegen deadlines aan 
werken, achter geld aanzitten etc’. 

Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals 
te bieden? ‘Ja, de rust in mijn straat is heerlijk. Natuurlijk 
verlang ik stiekem naar dat romantische schrijfhuisje in een 
stille tuin (ik woon op een bovenhuis), maar ook nu kan ik 
uren werken zonder uit mijn concentratie gehaald te worden 
door storende straatgeluiden. En daarna ga ik boodschappen 
doen en kom ik allerlei aardige buurtgenoten tegen. Erg 
gezellig allemaal’.

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Erg? 
‘Op de schooldagen kom ik ruimschoots aan werkcontacten 
toe. Op de schrijfdagen wil ik zo min mogelijk mensen 
spreken. In de tijd dat ik fulltime thuis werkte, miste ik die 
contacten overigens wel’.

Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen bemoeien?
‘Ja, zeker. Vooral op momenten dat ik vast zit, zoek ik allerlei 
excuses om achter mijn bureau vandaan te mogen. Even 
stofzuigen, was uit de machine halen, plantjes water geven, 
kattenbak schoonmaken: ik grijp alles aan. Heel erg slecht 
natuurlijk’.

Zijn de kinderen blij met een thuiswerkende ouder? ‘Mijn kinderen 
zijn nu al een tijdje het huis uit, maar ze hebben, voor zover ik 
weet, alleen maar plezier gehad van het feit dat ik thuis werkte. 
Ook al zat ik met stapels werk achter mijn bureau, ik wás er en 
dat vonden ze fijn. Voor belangrijke zaken was ik altijd 
beschikbaar. Daarbij was (en is) een schrijvende moeder ook 
wel interessant. Dat ikzelf in die tijd af en toe in de knel kwam 
met de combinatie werk-gezinsleven wisten zij, denk ik, niet’. 

es

In september verschijnt bij Uitgeverij Leopold 
weer een nieuw boek, ’Het dertiende uur’.

www.leopold.nl

MELDT U AAN VIA 
WEBSITE@ARCHIPELBUURT.NL

KIJKT U EENS OP ONZE WEBSITE 
WWW.ARCHIPELBUURT.NL

Thuiswerkers van de website www.archipelbuurt.nl 
willen ook graag eens met vakantie. 

Vooral webmaster Jaap zoekt iemand die hem technisch 
kan vervangen. Aanmelden via e-mail. Ook journalisten 
zijn van harte welkom: Nederlands en/of Engelstalig

Thuiszitters op straat 
Soms heeft een harde werker behoefte aan thee, gezelschap en 
zonneschijn en dan biedt een bankje voor het huis uitkomst.
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LEO SCHEPMAN
VIDEOPRODUCENT
MALAKKASTRAAT

Wat doe je? ‘Ik maak video’s voor bedrijven en instellingen. 
Vroeger had ik daarvoor een heel bedrijf met personeel en een 
bedrijfspand. Nu werk ik in m'n eentje vanuit mijn huis en 
maak gebruik van mijn netwerk van videospecialisten’.

Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals 
te bieden? ‘Als je thuis werkt is het heel prettig om er af en toe 
even uit te kunnen. En dan is deze buurt wel prettig vanwege 
de centrale ligging en vooral de terrasjes in de Bankastraat’. 
 
Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Erg?  
‘Ik ontmoet nog wel collega's en via internet onderhoud ik ook 
veel contacten. Eigenlijk werk ik nu efficiënter dan vroeger’.

Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen bemoeien?
‘Mijn vrouw werkt als fotograaf bij de gemeente Den Haag en 
doet ook freelance opdrachten. Logisch dat ik bepaalde 
huishoudelijke taken op me neem zoals de dagelijkse bood-
schappen’.

Zijn de kinderen blij met een thuiswerkende ouder? ‘Niet van 
toepassing, mijn dochter is al lang het huis uit en sinds kort 
ook de zoon van mijn vrouw. Mag ik er nog even op wijzen dat 
ik medeoprichter ben van de Obama Club Nederland? Daar 
gaat behoorlijk wat tijd inzitten’. 
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PATRICIA OOSTERHOF
ORGANISATOR CONGRESSEN
KONINGINNEGRACHT

Op de zolderverdieping aan de achterkant van het grote huis 
zetelt Patricia Oosterhof, uitkijkend op de flinke tuinen van de 
grachtenhuizen, in een geordende werkkamer. Dat ben je ook 
aan je stand verplicht, als je beroepshalve organisator bent.
pco oftewel Professional Congress Organiser, word je niet 
zomaar. Patricia heeft een veelsoortige ervaring en vooral een 
uitgebreid netwerk opgebouwd, onder andere bij een schouw-
burg, verschillende congresbureaus en in het bedrijfsleven. Ze 
heeft vooral wetenschappelijke instituten, verenigingen en 
ministeries als klant.

Wat doe je? ‘Als een klant een congres wil houden, ben ik het 
liefst vanaf het begin betrokken. Ik kan dan bijvoorbeeld 
meedenken over de werkvorm en de communicatie. Ik zorg 
voor een planning, een begroting – en de bewaking daarvan, 
voor een passende locatie, ik maak een draaiboek, redigeer 
teksten voor uitnodigingen of brochures, en stuur alle 
processen aan. Voor een wetenschappelijk congres begint de 
voorbereiding vaak al meer dan een jaar van te voren. Som-
mige onderdelen, zoals registratie van deelnemers, doe ik niet 
zelf; daar heb ik vaste leveranciers voor. De verdieping in mijn 
werk vind ik onder andere door het actief lid zijn van de 
vakvereniging mpi (Meeting Professional International) 
waarvan ik tevens in het bestuur zit. En uiteraard door zelf 
allerlei workshops en congressen te bezoeken’.
 
Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals 
te bieden? ‘Ja, een inspirerende omgeving, met de tramhalte 
voor de deur (wat handig is voor mijn klanten). Meer een 
creatief en knus dorp eigenlijk’.

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Erg?
'In de loop van de tijd worden je klanten een soort collega’s. 
Vergeet niet dat ik de hele tijd met mensen werk’.

Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen bemoeien?
‘Het huishouden wacht wel als ik veel werk heb. Maar je moet 
soms echt vrij nemen. Even je mail checken betekent bijna 
automatisch nieuw werk’.

Zijn jouw drie kinderen blij met jou als thuiswerkende moeder? 
‘Voordeel is dat je beschikbaar bent als er echt iets is, dat kan 
bv. in zo’n eindexamentijd wel eens fijn zijn. Maar eigenlijk 
zijn ze niet anders gewend’.

mo

PAUL VAN STRAATEN
VERMOGENSMONITOR
RIOUWSTRAAT

Als student bedrijfseconomie wordt hij voor cijferwerk 
ingeschakeld door een advocatenkantoor hier in de buurt. 
Hij verdient er ƒ 100,00 per uur mee. In zijn studentenhuis in 
Rotterdam is het feest. Paul van Straaten was nooit in loon-
dienst. Een sollicitatie bij een Amerikaans bedrijf liep ooit op 
niets uit. Ze waren bang voor zijn ondernemingsdrang. In een 
hoek van de kamer staat één van de eerste ibm pc’s. Hij was 
een computernerd, zegt hij over zichzelf. Hij kon programme-
ren, had kennis en zag kansen. Een door hem opgezette 
vacaturebank verkoopt hij aan vnu. Dan somt hij moeiteloos 
een indrukwekkende reeks straten op in onze buurt waar hij 
woonde en werkte. Dat de sfeer van de straten zó verschilt is 
iets wat hem pakt. Hij wil er over schrijven. De titel van het 
stuk heeft hij al: ‘Voortdurend nieuwe buren’. De redactie van 
de wijkkrant ruimt graag een plaatsje in.

Wat doe je? ‘Mijn klanten zijn consumenten of eigenaren van 
pensioen-bv’s die denken een klacht te hebben over hun bank 
of vermogensbeheerder. In een eerste gesprek schat ik de kans 
op succesvol bemiddelen in. Mijn werkwijze is het nemen van 
kleine stapjes. Eerst een telefoontje, dan een brief (klaag-
schrift) en als het nodig is volgt een dagvaarding (via een 
advocaat). Ik heb plezier in het schaken, in de strategische kant 
van het werk’.

Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals 
te bieden? ‘Ja, als persoon geniet ik ervan. Werken aan de 
gracht in Amsterdam is mij te duur. En de Riouwstraat biedt 
zo veel meer dan de Plaspoelpolder, waar ik net zo goed mijn 
kantoor zou kunnen hebben. Het versterkt mijn imago.

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Erg? 
‘Nee, want ik heb een goede assistente waar ik ook de dage-
lijkse beslommeringen mee kan delen’.

Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen bemoeien?
‘Ik lunch dagelijks thuis. En met drie schoolgaande kinderen 
thuis komt het heel regelmatig voor dat ik inspring’.

Zijn jouw drie kinderen blij met een thuiswerkende ouder? 
‘Ja, eigen baas zijn, je eigen agenda maken, het komt mijn 
gezin ten goede. Op woensdagmiddag train ik het hockeyteam 
van mijn 10-jarige dochter, lekker buiten in de zon. En regent 
het? Dat maakt de meisjes niets uit, ze trainen met hetzelfde 
plezier’.

cr
www.vermogensmonitor.nl

Hun beroepen variëren nogal, 
van kunstenaar en manueel 
therapeut tot kapper en mediator 
bij echtscheidingen. Een paar 
dingen hebben ze gemeen, ze 
ondernemen zelfstandig en 
ze werken aan huis. De wijkkrant 
klopte bij enkelen van hen aan…

THUIS
WERKERS
‘ACHTER DE 
SCHERMEN’ contact archipelbuurt.nl

ad interim Ank Beekman
ank@archipelbuurt.nl

contact internationaal
Linda Fairwether Nash
linda@archipelbuurt.nl

onderhoud archipelbuurt.nl
Jaap drijver
jaap@archipelbuurt.nl

redactielid archipelbuurt.nl
Marianne van der Zalm-Waterreus
marianne@archipelbuurt.nl
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o p  h u i s b e z o e k

Ze is wel eens de moeder van het Monchyplein genoemd, 
maar dat wuift ze weg. De onderlinge saamhorigheid 
bevorderen, dat is wat haar voor ogen staat. Een 
‘wijgevoel’ onder de bewoners creëren. Daartoe verspreidt 
ze regelmatig een veelgelezen nieuwsbrief en helpt ze 
bij de organisatie van barbecues, bridgedrives en andere 
sociale activiteiten. Enthousiast: ‘Het is óns plein. En daar 
moeten we met z’n allen iets van zien te maken’.

e wijkkrant is op bezoek bij Pauline van Till (1944), 
voorzitter Bewonersbelangen Monchyplein (bbm). 
Aanleiding: het eerste lustrum van het plein, 

zojuist op stijlvolle wijze gevierd. Om toegang tot haar te 
krijgen, dient twee keer te worden aangebeld; de bewoners 
van de Olympustoren hechten zeer aan hun veiligheid. 
Het stadse panorama maakt stil van ontzag. In het ene 
raam golft een zee van daken en torens. Het andere biedt 
uitzicht op het plein in zijn volle omvang. Onze gastvrouw 
toont trots het feestelijke lustrumnummer van Monchy-
plein Nieuws, uiteraard, zou je bijna zeggen, door haar 
geredigeerd. Burgemeester Jozias van Aartsen was zo 
vriendelijk een voorwoord te leveren. Citaat: ‘Uw plein is 
beslist een van de meest karakteristieke pleinen van Den 
Haag, niet in de laatste plaats door de sprankelende 
fonteinen, cascade en waterpartijen en de Zuid-Europese 
uitstraling. Ik begrijp heel goed dat bezoekers van heinde 
en verre graag een omweg maken om uw plein te bewonde-
ren’. Een wijs man, onze burgervader. 

Vertrouwde buurt
In de diepte trekt een grasmaaimachine zijn rondjes om de 
vijver. Een meerkoet fladdert met veel gespetter over het 

water en doet verwoede pogingen op te stijgen. Wat 
uiteindelijk lukt. Kantoormensen hebben bezit genomen 
van de witte banken. Op één ervan zit een paartje zowaar 
een potje te zoenen. Jongelui, doorgaan! Pauline van Till: 
‘De gemeente koestert het plein. Wat hier niet aan 
bloembollen in de grond is gestopt! En als het om 
aanplanten van bomen gaat wordt er ook niet moeilijk 
gedaan. Zo’n plein hou je graag een beetje netjes’. Precies. 
Dus is iedereen blij dat graffitispuiters zich tot nu toe 
behoorlijk koest hebben gehouden, terwijl er toch heel wat 
maagdelijke muren zijn. Hangjongeren? Ook niet echt een 
probleem. Even dreigde een overconcentratie aan middel-
bare scholieren. Er is toen contact opgenomen met de 
leiding van hun school.

Een nieuwe dimensie
Jarenlang heeft barones Van Till (‘Jazeker, ik ben van adel, 
maar mijn familie heeft nooit kastelen gehad’) in ’t Gooi 
gewoond. Een goed leven in Het Spieghel, Bussum. Veel 
sporten, maar ook veel schrijven, haar grote hobby. Nu 
kijkt ze vanaf een benijdenswaardige plek uit over het Den 
Haag van haar jeugd. ‘Ik ben hier opgegroeid. Heb als kind 
in de Alexanderstraat gewoond. Twee van mijn kinderen 
wonen om de hoek. De buurt is me zeer vertrouwd. Veel is 
hetzelfde gebleven. Maar hier in de hoogte krijgt alles een 
nieuwe dimensie. Ik geniet enorm. Ben dol op wolken’. Is 
er dan niets waaraan ze zich ergert? Toch wel. ‘Zeurende 
mensen, poepende honden. En wat mij betreft veranderen 
ze dat watervalletje boven die rare groene mat in een 
spugende leeuwenkop. Maar verder is het natuurlijk een 
enorm voorrecht zó dichtbij het centrum zó rustig en 
plezierig te wonen’.

hb

D

‘Ik beschouw het als een voorrecht 
op het Monchyplein te wonen’

Pauline van Till
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Vorig jaar zijn ze naar de Nassaulaan gekomen en ze 
hebben het helemaal naar hun zin! Dat wil wat zeggen als 
je de hele wereld over gezworven hebt en zo lang gelukkig 
in Wassenaar gewoond. Hun huis is midden 19e eeuw 
gebouwd door Koning Willem II als woning voor het 
hofpersoneel in de ‘mock’ (nep) Tudor stijl, zoals heer des 
huizes Jacques Schraven de Britten naspreekt. Het mag 
dan niet helemaal authentiek zijn, mooi en stijlvol is het 
wel, zowel buiten als binnen. Voor ons gesprek kiezen we 
echter op deze zonnige vrijdagmiddag voor het dakterras 
aan de achterkant. Hij nog keurig in overhemd met das, zij 
in vlotte jeans. 

Woon – werk – vrije tijd 
Ze hebben geen oude banden met Den Haag. Gien, een 
noorderling uit Groningen, en Jacques, een zuiderling uit 
Tilburg, leerden elkaar kennen in Nijmegen. Zijn eerste baan 
als bedrijfsjurist bij Shell bracht hen naar Den Haag, maar zijn 
carrière verliep voor een groot deel in het buitenland, met 
name in Zuid-Amerika. Tot zijn pensionering in 1999 was hij 
president-directeur van Shell Nederland. Daarna volgde een 
groot aantal topfuncties waarvan de meest in het oog lopende 
het voorzitterschap van de algemene werkgeversorganisatie 
VNO-NCW ten tijde van de kabinetten-Kok en Balkenende I en 
II. Verder veel (president-)commissariaten, onder andere van 
Stork, Nuon, Corus (Hoogovens na de overname door British 
Steel, nu eigendom van het Indiase Tata Steel, waar hij nu ook 

directeur van is). In zijn vrije tijd was hij een 
enthousiast zeezeiler maar zijn boot heeft hij 
nu toch verkocht. Haar grote hobby is porce-
leinschilderen; de bakoven staat in de kelder. 

Maatschappij
Ook op maatschappelijk gebied zijn de 
Schravens actief. Vanuit haar achtergrond 
in de verpleging heeft Gien (van het Gro-
ningse Gezina) vele jaren gewerkt in de Was-
senaarse thuiszorg. Ze is ook bestuurslid van de 
Golfclub Noordwijk, waar ze beiden spelen. Jacques is voorzit-
ter van de Vrienden van het Mauritshuis, bestuurslid van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest en van de Carnegie 
Stichting, voorzitter van de landelijke organisatie voor 
bloedvoorziening Sanquin en van het International Longevity 
Center, een internationale organisatie die actief en gezond 
ouder-worden stimuleert (een beter voorbeeld had men ook 
nauwelijks kunnen vinden!). 

Waarom hier?
Ze hebben heel bewust voor hun huis in deze wijk gekozen. Het 
benedenhuis dient nu als kantoor voor meneer, ze wonen in het 
bovenhuis met uitzicht op de prachtige kastanjes in de laan. 
Hier willen ze oud worden. Waar ze vooral naar op zoek waren, 
was (a) reuring en (b) voorzieningen in de buurt, winkels, 
restaurants. De Mallemolen hebben ze nog niet ontdekt, dat 
verbaast ook niet als je nog zo bezig bent. En dan moet er ook 
nog tijd overblijven voor de kinderen en kleinkinderen die af en 
toe op bezoek komen. Aan reuring geen gebrek, toch?

ak

Noord-Zuid verbinding in het Willemspark

nieuw in de
wijk

Gien en Jacques Schraven aan weerszijden 
van het beeld ‘Harmonie’(tussen man en vrouw) 

kijk op www.mallemolendenhaag.nl

Tijd voor een gezellig avondje uit 
in de Mallemolen

Terrasje pakken?Terrasje pakken? 

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

Ook voor de heren vindt u hier exclusieve scheerzepen,
kwasten en verzorgingsproducten.

Frederikstraat 963, 2514 LJ Den Haag
www.celeste-parfums.nl

Uniek in Nederland!

annick goutal  caudalie  creed  diptyque  geo f. trumper  il profvmo

l’artisan parfumeur  miller harris  molton brown  parfums d’orsay (e.a.)

Celeste
parfums

 

1949 2002

Archipel
ZONWERINGEN & ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB  Den Haag

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

Fax: 070-362 29 66 

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS 

Markiezen
Zonneschermen
Rolluiken
Horren

Horizontale
Verticale jaloezieën
Screens
Parasols

� �
�
�
�

�
�
�

La Ropa
Damesmode & Accesoires

Bandolera                                       
Expresso
Rayure

MAC jeans en pantalons
Zerres

Tassen, ceintuurs & sieraden

Tevens voor al uw stoomgoed

Frederikstraat 22 
Telefoon  070 – 365 6333

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

za 10.30 - 17.00

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

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

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

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

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

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

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

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

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

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

uitsmijters, soepen, etc.

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

tel.070-350 47 25 
fax 070-350 47 25 (catering)

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

[red.] Deze keer een foto want Jean Cloos is met vakantie
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Het Schakelpunt
Burgemeester Patijnlaan 1900 
Dagverzorging & 
ontmoetingsruimte 

Boeken lenen in de buurt

In Het Schakelpunt aan Burg.Patijnlaan 1900 is iedere woensdagmorgen 
tussen 10.00-11.30 uur de mogelijkheid boeken te lenen. Dit is een wissel-
bibliotheek, waar 2 á 3 maal per jaar de collectie wordt gewisseld bij de 
Centrale Bibliotheek aan het Spui, Deze bieb in Het Schakelpunt draait 
al 11 jaar dankzij de inzet van vrijwilligers, zodat o.a minder mobiele 55+ 
wijkbewoners in staat zijn in de buurt aan nieuw ‘leesvoer’ te komen. 
Er is ook een ruime collectie gekregen boeken ter aanvulling.
De kosten zijn slechts €5 per jaar, leden Openbare Bibliotheek en houders 
van de Ooievaarspas gratis. Ook bestaat de mogelijkheid om hier een kopje 
koffie/thee te drinken.

epb 

Maaltijden 55+
Alle warme maaltijden voor 55+ in Het Schakelpunt om 12.00 uur
Vanaf 1 juli a.s zullen de avondmaaltijden op maandag en donderdag 
vervallen. De mogelijkheid om overdag te eten in Het Schakelpunt blijft 
aanwezig van maandag t/m vrijdag. Info: 7541340 tussen 9.00-12.00 en 
14.00-16.00 uur

Open maaltijden
Open maaltijden; In juli en aug zijn er geen maaltijden. In sept 
beginnen we weer met frisse moed en is iedereen welkom. De data 
zijn 7 sept en 5 okt. Zoals gebruikelijk is het in het wijkgebouw van 
de Vredeskapel, Malakkastraat 5. Vanaf 18 uur staat er een drankje 
en een hapje klaar. Om 18.30 uur wordt er met de maaltijd begon-
nen. Kosten: €3,50
Voor meer informatie: Hans ter Schegget tel 06 40937771.

Zomer
Zoals altijd gaan de diensten in de vredeskapel in de zomer gewoon 
door. Zondags om 10.30 uur, Malakkastraat 3. In de zomermaanden 
is er wel creche tijdens de dienst, maar geen kindernevendienst. De 
kinderen van 4 jaar tot 12 jaar kunnen in de zomerperiode, tijdens 
de dienst, naar de creche.
 
Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Hester Hoogenraad,  
telefoon 368 99 26

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

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

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

  diverse schoonheidsbehandelingen

 permanente ontharing (ELOS)

 microdermabrasie

 verwijderen pigmentvlekken

 verwijderen rode vaatjes

 manicure en voetverzorging

 voetrefl ex- en andere massages

Laan Copes van Cattenburg 60A

2585 GC Den Haag

Voor meer informatie kunt u tijdens werkuren bellen met Ria Wiek (06 51885527)

en op dinsdag en vrijdag ook met Christel Reijgersberg (06 25461581). 

Of kijk op www.schoonheidsinstituutriawiek.nl

Ria Wiek (l) en Christel Reijgersberg

Ria WiekSCHOONHEIDSINSTITUUT

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

Curaçaostraat 4
2585 XZ Den Haag

Gezocht atelierruimte
Vrouw (56) zoekt in de Archipel 

atelierruimte (± 30 m2) om te kunnen
boetseren en les te kunnen geven.

I. van Rossum-Stokvis
06-51356251   
070-2117939

Er zijn vele voorzieningen, waarop de burgers van 
Den Haag een beroep kunnen doen, maar 
waarvan veel mensen niet op de hoogte zijn. Dit is 
de reden dat St. Zebra in samenwerking met ‘Den 
Haag OpMaat’ van de gemeente een informatie-
bijeenkomst georganiseerd heeft. 

Aan de orde komen o.a. de Ooievaarspas, het Fonds 
voor ouderen, de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (o.a. woningaanpassin-gen en Taxibus), 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen, huur- en 
zorgtoeslag, langdu-righeidstoeslag, enz. Na afloop is 
het ook mogelijk om meer persoonlijke vragen te 
stellen. 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juli a.s. 
van 10.00 tot 12.00 uur in het Klokhuis. 
De toegang is kosteloos, evenals de koffie en de cake.
Als u hiervoor belangstelling hebt en wilt komen, dan 
wordt u vriendelijk verzocht dit door te geven aan het 
Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

Informatiebijeenkomst   [ 8 juli a.s.]
Gemeentelijke voorzieningen 

Archipel
Fysiotherapie    &
Manuele therapie

Sumatrastraat 205
2585 CP  Den Haag

Fysiotherapie

Manuele therapie

McKenzie methode

Psychosomatische

 fysiotherapie

 
Consulten

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

www.schoonheidssalonletournesol.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

‘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

Overdag werkt zij als apotheker in 
het Erasmus MC-ziekenhuis in 
Rotterdam en specialiseert zich als 
ziekenhuis-apotheker. In haar vrije 
tijd zingt zij in drie(3!) koren. Twee 
uur per dag in het openbaar 
vervoer. Dan zou verhuizen naar 
Rotterdam misschien voor de hand 
liggen. Maar nee, met volle 
overtuiging woont Satu Siiskonen 
in de Archipelbuurt. Acht jaar 
geleden zou ze een jaar hier werken. 

Het werd iets langer. In perfect Nederlands vertelt zij over de 
drie koren waarin zij op dit moment zingt: het Residentie 
Kamerkoor, Vocaal Ensemble Donna en Kamerkoor Quod Libet.

Tijdens het Festival Classique zingt zij met het Residentie 
Kamerkoor in een compositie, geïnspireerd op de dagboeken 
van Anne Frank. Het vrouwenkoor Donna is een zgn. project-
koor d.w.z. dat men alleen bij elkaar komt om een concert voor 
te bereiden, daarna heft het koor zich even op. ‘We hebben in 
2006 een avond gehad in de Vredeskapel ‘Carols for friends’.

35-jarig jubileum Kamerkoor Quod Libet
Haar vaste koor is Kamerkoor Quod Libet, wekelijks repeterend 
in de Engelse Kerk o.l.v. dirigent Benjamin Bakker. ‘Hij is jong, 
29 jaar en heel goed’. Bent u donderdagavond in de buurt van 
de Ary van der Spuyweg dan hoort u ze mogelijk zingen. Het 
repertoire is heel gevarieerd. Van Renaissance tot moderne tijd: 
Buxtehude, Bach, Schubert, Benjamin Britten, Piazzolla, Ton 
de Leeuw.
‘We hebben 3, 4 concerten per jaar en beginnen na een concert 
altijd met nieuw repertoire. Het is echt teamwerk in zo’n klein 
koor; daarom is het ook belangrijk dat je je er thuis voelt. En dat 
doe ik. Het zijn heel leuke mensen. Wij hebben bijvoorbeeld af 
en toe sopranen-avond, dan eten en drinken we samen en gaan 
dan giebelend naar de repetitie’. Vlak voor een concert zijn er 
repetitieweekenden, met tijd om veel te zingen maar ook voor 

gezelligheid. Het koor bestaat al 35 jaar. ‘Een gek idee, ik ben 34 
en toen het koor werd opgericht was ik nog niet eens geboren!’. 

Finland  
‘Nee ik kom niet echt uit een serieuze muziek-familie, het zijn 
meer ‘gezelligheids-muzikanten’. Mijn moeder zingt altijd’. 
Satu zingt sinds haar zevende jaar in een koor. 
Er is een sterke koor-cultuur in Finland, geïntegreerd in 
scholen. Het is mogelijk een middelbare school te kiezen waar 
extra ruimte is voor muziek: zang, muziekgeschiedenis, 
muziektheorie. ‘Op mijn 15e begon ik met zangles; toen ik 19 
was deed ik examen; dat kan je vergelijken met een vooroplei-
ding conservatorium’.

es

Wilt u zichzelf of iemand 
anders voordragen  
voor deze rubriek, 
laat ons dat horen!  
Bel 070-350 3784 of mail 
ellen@archipelbuurt.nl

 Satu Siiskonen 
Over Finland, Archipel 
en een jubilerend Quod Libet

Kas oksa väärähtää?Wie hoor ik?
Al wandelend door onze buurt hoor je geregeld iemand muziek maken. 

Deze rubriek wijden wij aan muziekbeoefenaars in onze buurt. 
Een uitstervend ras, wordt wel beweerd. Wij denken dat dit meevalt.

Leiden heeft een reputatie op dit gebied al sinds 1988. Ik 
doel op de Scratch. Wat dat betekent, scratch? Het woord 
is afgeleid van ‘to start from scratch’, beginnen vanuit het 
niets. In Leiden komen jaarlijks zangers en musici bijeen 
om overdag met elkaar te oefenen en ’s avonds een concert 
te geven in de Pieterskerk. Dat is een hele belevenis. Het is 
daar uitgegroeid tot een vierdaags evenement met 
wisselend repertoire en ca. 1000 deelnemers per dag. 

Wijk- en kamerkoor esGROOT heeft nu een eerste voorzichtige 
stap gezet op het scratchpad. We nodigden fans uit en maakten 

reclame via de digitale nieuwsbrief van de wijk-
website. Onder leiding van onze dirigente Marcela 
Obermeister oefende het koor met 42 gasten de 
hele middag, om aan het einde van die middag een 
concert van een half uur te verzorgen. Het was heel 
hard werken, zeg ik uit eigen ervaring. Maar ook 
deze scratch was een hele belevenis. Het voelde 
goed eens deel uit te maken van een ruim 60 kelen tellend koor. 
Petje af voor de soms ongeoefende deelnemers die niet van de 
esGROOT’ers waren te onderscheiden. Ik was blij dat ik 
vrienden en familie nu eens de kans heb gegeven om tegenover 

Marcela Obermeister te staan, haar in de ogen te kijken, met 
haar te werken. Dat voelt als een voorrecht. En als je dat één 
keer voelt, denk je: dat gun ik een ander ook!

cr

Wat de Pieterskerk en de Vredeskapel 
gemeen hebben sinds 16 mei 2009?
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Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11    f. 070 358 71 90
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.nl

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur, 
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.

U kunt voor informatie, reserveringen en toegangs-
kaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, 
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.  

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer R. Klein  penningmeester 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

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

De heer W. Oostdam  bestuurslid 
ienwoostdam@kpnplanet.nl

De heer W. Punt  bestuurslid 
wpunt@casema.nl

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

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

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

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

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

Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis 
open vanaf 08.00 uur.
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Elke dinsdagavond van 17.15 – 18.30 is er een 
3-gangen maaltijd voor wijkbewoners van 50+ in het 
Klokhuis. Geregelde bezoekers kunnen voor maandag 
13.00 uur reserveren op 070-350 35 11. De kosten zijn 
5,50 Euro per persoon. Nieuwe bezoekers kunnen 
zich elke dag inschrijven bij de administratie in het 
Klokhuis tussen 09.00 en 13.00 uur.

Pannenkoeken (naturel, met appel of met spek) 
worden gebakken op maandag en vrijdag zo tussen 
12.00 en 13.00 uur. Reserveren is niet nodig en de 
kosten zijn ongeveer één Euro per pannenkoek.

Het Klokhuis heeft voor het nieuwe seizoen 2009-2010 
een nieuw activiteitenboekje uitgegeven. U vindt het 
in de ontmoetingsruimte in het Klokhuis of vraagt u 
er naar bij de administratie. U kunt de activiteiten 
ook vinden op onze website.

Elke maandagmiddag is een enthousiaste groep 
sportieve mensen aan het tafeltennissen in de 
benedenzaal van het Klokhuis. U kunt altijd eens 
komen kijken of u het leuk vindt om mee te doen. 
De tijden zijn van 13.30 tot 15.30 uur. 
Contactpersoon is Joop Jansen t. 070 350 51 47.

Bovenstaand kunstwerk is geschonken aan het Klokhuis en hangt 
in de grote zaal van het wijkcentrum.

Rob Maassen met zijn cursisten bij de laatste les van het seizoen.

Iedere 3e woensdag van de maand wordt een Bingo 
georganiseerd in de benedenzaal van het Klokhuis.
De volgende Bingo’s zijn op 16 september en op 21 
october a.s., 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. Er zijn leuke 
prijzen. Voor informatie bel met het Klokhuis 070-350 
35 11 en vraag naar Liesbeth. Reserveren is niet nodig.

Na de zomervakantie worden er weer cursussen 
gestart voor beginners (donderdagmorgen) en een 
beetje gevorderden (vrijdagmiddag). Bij voldoende 
belangstelling kunnen we beginnen met een 
avondcursus voor gevorderden. Belt u ’s morgens 
tussen 9 en 12 uur t. 070 350 35 11.

In het najaar organiseert de Volksuniversiteit diverse 
cursussen in het Klokhuis. Op maandag wordt 
Engelse les gegeven op verschillende niveaus, op 
woensdagmorgen is er Franse les. Kijkt u voor meer 
informatie in het Activiteitenoverzicht 2009-2010 
dat ligt in het Klokhuis. Of bezoek onze website.

Gezellig eten
in het Klokhuis

Bingo in het Klokhuis

Activiteitenboekje 
& website

Tafeltennis
in het Klokhuis

Taalcursussen 
Frans en Engels

Elke dinsdagmiddag vanaf 13.00 -16.30 uur wordt 
niet alleen serieus maar ook gezellig gebridged in 
de benedenzaal van het Klokhuis. De wedstrijdleider, 
de heer Wijnand Punt wil ook u graag verwelkomen. 
Er zijn wekelijks zo’n 20-24 spelers, maar er is altijd 
plaats voor nieuwe leden of voor belangstellenden 
die eens willen komen kijken. Daarvoor kunt u zich 
aanmelden bij de administratie van het Klokhuis, 
t. 070 350 35 11 of bij de heer Punt t. 392 04 02.

Nieuwe leden voor 
Bridgeclub welkom

♠ ♣ ♥ ♦ ♠ ♣ ♥

www.stichtinghetklokhuis.nl

www.stichtinghetklokhuis.nl
www.volksuniversiteitdenhaag.nl

2e Hindoestaanse 
Koempoelan
vrijdag 26 juni a.s. in het Klokhuis

Op vrijdag 26 juni wordt de 2e Hindoestaanse Koempoelan in ’t 
Klokhuis gehouden. Deze wordt georganiseerd door de besturen van 
de Stichting Hindustani en de Stichting Het Klokhuis onder het 
motto ‘Bekend Maakt Bemind’. 

Het begint om 14.30 uur en eindigt rond 18.30 uur. Het programma wordt 
bekend gemaakt in de flyer die ligt in het Klokhuis en wordt opgehangen 
op diverse plaatsten. Na de bijeenkomst is er een Surinaams/Hindoestaanse 
maaltijd. Toegang kost €5 inclusief 2 drankjes en de maaltijd. Op vertoon 
van uw Ooievaars-pas krijgt u €2 korting. De wijkbus is beschikbaar.
Deze bijeenkomst is de tweede uit een reeks van 10 bijeenkomsten van het 
Project ‘Bekend Maakt Bemind’, telkens op de laatste vrijdag van de maand.
Met deze Hindoestaanse Koempoelan willen wij de mensen uit de Archipel-
buurt, Willemspark en omringende wijken op een gezellige manier kennis 
doen maken met andere culturen, via diverse thema’s.
U kunt zich voor de Hindoestaanse Koempoelan opgeven bij de administra-
tie van Het Klokhuis (tel. 070- 350 35 11), e-mailen naar stichtinghetklok-
huis@live.nl of naar de Stichting Hindustani (tel.06-28 47 98 49), e-mailen 
naar stichtinghindustani@gmail.com. Wilt u als vrijwilliger meewerken 
dan kunt u zich opgeven bij de administratie.

Expositieruimte 
Ben je een beginnend kunstenaar, een gedreven hobbyist of heb je een 
andere invalshoek, dan kun je jouw kunstwerken gratis tentoonstel-
len in de mooie ruimtes van Het Klokhuis.

Op dit moment is de Commissie Cultuur van Het Klokhuis hard aan het 
werk om per september weer tentoonstellingen aan de wijkbewoners en 
belangstellenden te kunnen aanbieden.
Wat zijn de mogelijkheden? Je kunt je kunstwerken ophangen in de 
ontmoetingsruimte, de toneelzaal en enkele gangen, gedurende ongeveer 
anderhalve maand. Je kunt de kunstwerken eventueel verkopen. Jouw 
expositie kan feestelijk worden geopend met een praatje, muziek, een hapje 
en een drankje. Heb je interesse dan kan je contact opnemen met mevrouw 
Elisabeth del Court-König. Zij en haar man Jan Willem maken een afspraak 
met je. Zij komen kijken naar jouw werk en bespreken vervolgens hoe het 
een en ander verder geregeld gaat worden. Tot ziens in het najaar

Elisabeth del Court-König  t. 346 70 08 / email: delco33@planet.nl

Computercursus

& archipel 
willemspark
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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.

www.archipelbuurt.nl

nieuws… mensen… samenleving…  www.archipelbuurt.nl

Open dag Hilton hotel
>> pagina 3

Op huisbezoek
>> pagina 9

Struinen in tuinen 
>> pagina 5

Thuiswerkers in de buurt 
>> pagina 6 & 7

Joost Zwagerman 

juni 2009 
Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

Er wordt werk gemaakt van de voorbereidingen 
om een social sofa te maken, waarover in de vori-
ge krant al is bericht. Geïnteresseerde meedenkers 
en-doeners hebben besloten om voor de versie-
ring ‘indische thema’s’ te gebruiken: palmen, ei-
landen, zon e.d. Er wordt nog gezocht naar een 
ruimte om de ‘sofa’ écht te ‘bekleden’ met moza-
ieksteentjes. Dat zal een overdekte ruimte moeten 
zijn waar een betonnen bank (2000kg) kan staan 
en waar mensen helemaal omheen kunnen lopen 
om de mozaïeken aan te brengen. Bij voorkeur 
met stromend water en w.c. en toegangsdeur ca 
2,35 m breed en goed afsluitbaar.

Als u zo’n ruimte weet of misschien hebt (bv een 
garage) en die beschikbaar wilt stellen dan houdt 
coördinator Else Ponsen zich zeer aanbevolen. 
Haar telefoonnummer is: 070 – 350 35 11 , of email: 
secretariaat@archipelbuurt.nl.

Aan de herinrichting van de Carnegielaan en het 
vervangen van de riolering wordt gewerkt vanaf 25 
mei tot 25 augustus 2009. In die periode zijn delen 
van de Carnegielaan afgesloten voor automobilis-
ten. Op de Carnegielaan krijgen de fietsers vanaf 
medio augustus de ruimte. Het wegdek wordt ge-
heel vernieuwd en tegelijkertijd wordt een deel van 
de riolering vervangen. De werkzaamheden zijn 
gestart op maandag 25 mei en duren tot en met 
vrijdag 14 augustus. 

De Carnegielaan is tijdens de werkzaamheden van-
af de Groot Hertoginnelaan gedurende de gehele 
periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf 
het Carnegieplein is de Carnegielaan van 25 mei tot 
en met 26 juni gesloten voor het verkeer. Wonin-
gen en bedrijven blijven wel bereikbaar door tijde-
lijke maatregelen. Het doorgaande verkeer wordt 
met borden omgeleid. 

De bewoners van Archipel & Willemspark geven hun strijd tegen de 
verkeersplannen van de gemeente, die de leefbaarheid in de wijk en de 
gezondheid van de bewoners schaden, niet op. 

Tot 6 mei jl. hebben de verkeersbesluiten van het vcp ter inzage gelegen. Die ver-
keersbesluiten zullen leiden tot een verschuiving van de verkeersdrukte naar de 
Centrumring, die ook door onze wijk loopt. Willen we straks beroep kunnen in-
stellen bij de rechter, dan moet eerst een z.g. ‘zienswijze’ worden ingediend bij het 
gemeentebestuur. Die zienswijze, opgesteld door onze advocaat Rupert van 
Heijningen, is ook op deze website te vinden. Kort samengevat wordt in het stuk 
betoogd dat de maatregelen leiden tot een verplaatsing van zwaar vrachtverkeer en 
autoverkeer naar de Centrumring. Daardoor verslechtert de luchtkwaliteit en de 
leefbaarheid nog verder. Op Laan Copes en Javastraat wijzen metingen uit dat nu al 
de normen voor luchtvervuiling worden overschreden. Dat wordt erger, terwijl het 
gemeentebestuur de plicht heeft te zorgen voor verbetering.
Flankerend beleid om met name het woon-/werkverkeer naar en van Den Haag te-
rug te dringen ontbreekt vrijwel geheel en is niet effectief. Het milieurapport dat 
aan de verkeersbesluiten ten grondslag ligt, deugt niet en het gebruikt een onjuis-
te rekenmethode. Het onderzoek naar de luchtkwaliteit is niet gebaseerd op me-
tingen (die wel beschikbaar zijn) maar op berekeningen. Inmiddels hebben B & W 
de zienswijzen bekeken en terzijde gelegd en gaan wij in beroep bij de rechter. 

Onze bewonersorganisatie is – net als veel andere Haagse 
bewonersorganisaties – druk bezig met de voorbereidingen 
voor een wijk-muurkrant. De eerste (proef)versie is al in 
het Klokhuis te bekijken. Het is de bedoeling dat er ook een 
scherm komt bij Albert Heijn en één in de Frederikstraat.

Een gewoon mens denkt dan: ‘ze zetten er wel wat foto’s en berich-
ten op, zodat iedereen die kan zien’, maar zó eenvoudig is dat toch 
niet! De redactie van de wijkwebsite houdt zich er nu in eerste 
instantie ‘driftig’ mee bezig, maar uiteindelijk is het de bedoeling 
dat een kleine werkgroep deze taken op zich neemt.

Voor wie is die Muurkrant?
Uiteraard is deze bedoeld voor alle wijkgenoten, maar die kun je 
onderverdelen in verschillende groepen. Allereerst zijn het de langs-
lopende mensen die snel even iets kunnen lezen.Ook kun je ervoor 
gaan zitten (in het Klokhuis bv) en het uitgebreid bekijken.

De beste combinatie is 
eigenlijk Muurkrant + 
Website. Maar lang niet 
iedereen is vaardig op de 
computer, dus dan vervult de Muurkrant zeker een functie.

Raad en daad
De gemeente Den Haag begeleidt de mensen die de Muurkrant gaan 
‘vullen’ met raad en daad, op technisch gebied (want er komt heel 
wat voor kijken om het goed op het scherm te krijgen!), maar zeker 
ook op praktisch gebied, zoals: maak geen ellenlange verhalen, 
maar wees kort en bondig, gebruik geen moeilijke woorden en maak 
geen taalfouten. Zorg voor een verwijzing naar een adres of website 
waar meer informatie te vinden is. Wanneer de Muurkrant overal 
(hier in de wijk en in andere wijken in Den Haag) te zien is is nog 
niet duidelijk, maar er wordt aan gewerkt om dit op korte termijn te 
realiseren.

ed

Social Sofa
zoekt ruimte 

Afsluiting Carnegielaan

Bezwaren tegen 
verkeersbesluiten VCP voortgezet

Digitale muurkrant
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