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In december 2006 bestaat onze bewonersorganisa-
tie 35 jaar en dat gaan we natuurlijk vieren. De wijk 
Archipel & Willemspark is van oudsher erg in trek 
bij kunstenaars. Niet alleen hebben velen hier een 
woonplek gevonden, maar ook heeft een aantal 
kunstenaars een atelier in deze wijk. Een jubileum 
is een mooie gelegenheid om met elkaar kennis te 
maken, voor zover dit nog niet gebeurd is. Kunst en 
kennismaking met elkaar dus. 

Het scheppen van een goed leefklimaat in de buurt 
en de scheppende kunstenaar…
Wij lichten nu al een tipje van de sluier op:  op zaterdag 
16 december a.s. opent burgemeester Deetman voor ge-
nodigden een expositie in Galerie Frederik aan de Frede-
rikstraat 467. Daar worden kunstwerken tentoongesteld 
van kunstenaars, die in onze wijk wonen. Van zaterdag 
16 december vanaf 13.00 uur t/m zaterdag 23 december 
is de galerie voor alle belangstellenden geopend. Op 
zondag 17 december stellen veel kunstenaars, die ook in 
onze wijk werken, hun ateliers voor u open.
In een speciale bijlage in de wijkkrant, die begin decem-
ber uitkomt, zult u meer informatie hierover vinden.
Een werkgroep is reeds maanden bezig met de plan-
ning en de organisatie van festiviteiten tussen 16 en 23 
december. De organisatoren van de tentoonstelling, Els 
van der Kleij, Karen Kommer en Michiel van der Mast 
hebben intussen zo’n 60 professionele kunstenaars hier-
voor benaderd. Bijna iedereen heeft zijn/haar medewer-
king toegezegd. Nu kan het zijn dat er toch nog iemand 
aan hun aandacht is ontsnapt. Mocht dit het geval zijn, 
neem dan zo snel mogelijk contact op met : Michiel van 
der Mast, tel 070-3458197, mobiel 06-50848032 of e-mail 
m.vandermast@tiscali.nl 

Bewonersorganisatie 
Archipel & Willemspark 35 jaar

Velen van u zullen hebben vernomen dat een meerderheid van 
de in het voorjaar gekozen gemeenteraadsleden besloten heeft 
het centrum van Den Haag af te sluiten voor autoverkeer. Dit 
besluit is ingegeven door de omstandigheid dat op de Amster-
damse Veerkade en de Stille Veerkade bewoners geconfronteerd 
wordt met vaak sterk vervuilde lucht. 

Onvermeld blijft dat de Gemeente Den Haag en het Stadsgewest 
Haaglanden elk €2,5 miljoen van de Provincie Zuid-Holland ontvan-
gen hebben voor maatregelen om dit probleem op te lossen. Medio 
2006 hebben wij de hand kunnen leggen op een TNO-rapport, waar-
op de besluitvorming van de gemeente gebaseerd is. Tot onze verba-
zing bleek hieruit dat gedurende een jaar de luchtkwaliteit is geme-
ten op 29 meetpunten in de stad, maar alle ten oosten van de Laan 
van Meerdervoort. De bewoners van de westelijke helft van de stad, 

waarin onze wijk gelegen is, tellen dus niet mee.

Slecht voor mens en milieu
Namens de bewoners van de meest bedreigde wijken heeft mr. R.B. 
van Heijningen een brief aan het College van Burgemeester en Wet-
houders gezonden. De gemeente geeft er de voorkeur aan het cen-
trum autoluw te maken en tientallen miljoenen euro’s te besteden 
aan afsluiting van onder meer de Veerkaden en de Mauritskade, 
waarna het autoverkeer gedwongen zal zijn via de CentrumRing 
haar weg te vinden. Hiermee zal het gemeentebestuur de gezond-
heid van duizenden inwoners in de waagschaal stellen, die door de 
extra verkeersoverlast, als gevolg van de toename van het aantal ver-
keersongevallen, geluidshinder en luchtvervuiling, geslachtofferd 
worden. De waarde van de woningen aan de CentrumRing zal sterk 
verminderen. Voor onze wijk zullen de bewoners van de Laan Copes 
van Cattenburch, de Burgemeester Patijnlaan en de Javastraat de eer-
ste slachtoffers zijn, maar ook de Bankastraat, het Nassauplein, de 
Parkstraat en de Zeestraat zullen als sluiproutes gebruikt worden. 
Naast onze wijk zullen de bewoners van de Groot Hertoginnelaan, 

Duinoord en de Zeeheldenbuurt eveneens te lijden krijgen van de 
ondemocratische besluiten van de gemeenteraad, 
die tijdens de verkiezingscampagne eerder dit jaar 
bewust verzwegen zijn.                                            
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Verkeerscirculatieplan Centrumgebied

Ook kwalijke gevolgen 
voor Archipel & Willemspark

 Bent u een 
beetje ordelijk?
Wilt u daar onze wijk van laten profi teren?

De gemeente maakt allerlei plannen voor de wijk, maar zijn we het 
daar wel mee eens? Houden de ambtenaren het specifi eke karakter 
van de wijk wel goed in de gaten? Wijkbewoners weten zelf het 
beste, wat wel en niet belangrijk is. 

Het is echt nodig om plannen te toetsen, zoals bijv. bouw- en sloopver-
gunningen.Samen met enkele andere belangstellenden kunt u in een 
werkgroep ‘ruimtelijke ordening’ van de bewonersorganisatie Archipel 
& Willemspark uw gevoel voor een goede inrichting van de 
wijk in daden omzetten. 
Met elkaar verdeelt u het werk: lezen van de gemeenteberichten in de 
Posthoorn en op onze website, overdag inzien van de betreffende stukken 
op het stadhuis, deelnemen aan de vergaderingen van de welstands- en 
monumentencommissie, bekijken hoe de voorstellen op de genoemde 
plek in de wijk zullen uitpakken en brainstormen over al die voorstellen. 
Tijdsinvestering en taakverdeling bepalen de werkgroepleden zelf. Met 
elkaar verdeelt u het werk: lezen van de gemeenteberichten in de Post-
hoorn en op onze website, overdag inzien van de betreffende stukken op 
het stadhuis, deelnemen aan de vergaderingen van de welstands- en mo-
numentencommissie, bekijken hoe de voorstellen op de genoemde plek 
in de wijk zullen uitpakken en brainstormen over al die voorstellen. 

Via wijkberaad, wijkkrant en website kan de werkgroep informatie door-
geven aan de wijkbewoners. Tijdsinvestering en taakverdeling bepalen 
de werkgroepleden zelf. Samen met het bestuur kan worden besloten tot 
gerechtelijke procedures. Met behulp van onze ‘buurtadvocaat’ heeft de 
bewonersorganisatie al belangrijke successen geboekt bij de inrichting 
van de wijk.   

Is uw belangstelling gewekt?  Wilt u met ons meewerken aan een goede 
ruimtelijke ordening in Archipelbuurt en Willemspark? Of wilt u eerst 
meer weten?
Bel naar voorzitter Joop Vos t 356 3417 of secretaris Ank Beekman 
t 354 8006. Ook een mailtje is welkom e ank@archipelbuurt.nl

Riouwstraat aan het woord 
>> pagina 6/7

Pinnen in de buurt
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t.  350 35 11
f.  358 71 90
secretariaat@archipelbuurt.nl

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

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

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

Contactpersoon Verkeer
aleksander@archipelbuurt.nl

Contactpersoon 
Openbare ruimte
dorien@archipelbuurt.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 16 november 2006
20.00 uur, ’t Klokhuis, 
Celebesstraat 4

wijkkrantredactie
& advertenties
Sluiting kopij: 16 nov. 2006
Sluiting advertenties: 
23 november 2006

p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t.  350 35 11   
secretariaat@archipelbuurt.nl

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

illustraties 
Jean Cloos

vormgeving
Wilmar Grossouw
www.devangalen.nl

website
www.archipelbuurt.nl

website redactie 
website@archipelbuurt.nl

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

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

Servicepunt
ma. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur
Ria Koppens, t. 306 34 30
tel. bereikbaar 09.30 - 16.30 uur

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

Prikpost huisartsen 
dinsd. en dond. 09.00 -10.30 uur

Wisselbibliotheek 
woensdag van 10.00 -11.30 uur 

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

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

Florence Thuiszorg 
t. 328 62 99
Femmy van Egmond
Huish. hulp, verz. en verpleging

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

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

Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, t. 355 82 12 
Koster mw R. de Jong 
Predikanten: ds. Jacob Korf
t. 328 13 07
ds. Casper van Dongen
t. 324 99 00
Diaconaal opbouwwerker 
I. Nutma t. 06 511 07 07 0

Clubhuis Cantaloup
Stichting 
Clubhuis ‘Cantaloup’
Cantaloupenburg 26a
2514 kl Den Haag
t. 310 61 13, t. 346 11 32
Bankno. 179944797
info bij gargallo@wanadoo.nl

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

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

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

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

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark 
betaalt u €25,- per jaar. 
Geen dure vriendschap, want 
je mag een keer gratis gebruik 
maken van het clubhuis voor 
bijvoorbeeld een kinderparti-
jtje of een vergadering. 
Bovendien kan je deelnemen 
aan vriendendagen. Leden, 
vrienden en donateurs ontvan-
gen regelmatig nieuwsbrieven.
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 De redactie heeft reacties ontvangen van wijkbewoners, die willen oppassen. 
Wij zijn “doorgeefl uik”, maar zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering. 
U moet zelf afspraken maken over tijden, kosten en overige voorwaarden. 
Onderstaande personen hebben zich opgegeven als oppas:

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

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

Oppassen geblazen!

Katten oppas  mw. J van Beek, t. 352 30 20 

vangen niet alleen wind, maar 
ook ander natuurgeweld. Zo 
werd de stenen versiering, 
op de hoogste dakkapel 
van de Madoerastraat in de 
onweersrijke maand augustus 
getroffen door de bliksem. De 
vaasachtige structuur kwam 
in – gelukkig kleine – brok-
ken naar beneden zonder 
verdere schade aan te richten. 
De ijzeren pinnen, waar het 

ornament mee vastzat, steken nu een beetje kaal omhoog. Geen prettig gevoel bij 
de volgende onweersbui, maar nu zijn gelukkig de buren hoger…

De Surinamestraat is de afgelopen maanden voorzien van een nieuwe bestrating, 
die in stijl uitgevoerd is met mooie stoepranden en straatstenen in visgraat. De te-
gels zijn deels oud en deels met nieuwe tegels aangevuld, maar dit verschil zal snel 
vervagen. Er zijn z.g. wybertjes geplaatst rondom de perken en er zullen dit najaar 
boompjes geplant worden richting Javastraat en Laan Copes. Niet alles ging zoals 
de Belangenvereniging Surinamestraat graag wilde, waarbij de bepleitte vermin-
dering van paaltjes juist leidde tot een vermeerdering van rood-witte paaltjes. Er 
was ook gevraagd om groene paaltjes. Volgens de Gemeente was deze rood/witte 
kleurstelling nodig om schadeclaims te voorkomen van onoplettende chauffeurs. 
Ook over aanpassingen van parkeerplaatsen van de ambassades zal nog contact 
zijn met de Gemeente, maar de tevredenheid over een – eindelijk weer – begaan-
baar wegdek zal overheersen.

ep

Soepel verkeer in Surinamestraat

Onzekerheid over betaald parkeren
Huis aan huis ontvingen wijkbewoners in september ‘06 een brief van Stadsbe-
heer Den Haag over de “uitslag enquête betaald parkeren” in A&W. Deze brief was 
ondertekend door het plaatsvervangend hoofd parkeren R.A.W. Ruiterman. Hij 
verwees naar een telefonische enquête over betaald parkeren in de wijk. De bewo-
nersorganisatie A&W ontvangt veel ongeruste vragen over deze brief. Wij kennen 
niemand, die voor de enquête is benaderd. Bewoners zijn bang voor een voldongen 
feit te worden gesteld, dus voor uitbreiding van betaald parkeren naar ‘s avonds 
en/of in het weekend. Men vraagt zich ook af of er aandacht wordt geschonken aan 
het verschil in de verkeerssituatie bij beide wijkgedeeltes Archipelbuurt en Wil-
lemspark. Desgevraagd meldt stadsdeelcoördinator L. van der Meij ons:  “er zijn op 
dit moment geen plannen om de parkeerregeling in de wijk te wijzigen”. Toch stel-
len andere signalen ons niet gerust: tengevolge van het invoeren van het VCP kan, 
door de verplaatsing van de verkeersstroom naar de CentrumRing, de parkeerdruk 
op onze wijk toenemen. Dit zou alsnog kunnen leiden tot een uitbreiding van het 
betaald parkeren.

Hoge bomen…

vervolg van pagina 1

Opgericht: Comité VCP-Nee
Op 19 juni jl. heeft de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling ons schriftelijk medege-
deeld: “De inspraakperiode eindigde op 
28 april 2006”. Destijds was het TNO-
rapport nog niet eens beschikbaar! Uit 
gesprekken met diverse wethouders 
blijkt dat er een uiterst kort schema 
voor de besluitvorming is, dat inspraak 
van de burgers onmogelijk maakt. De 
bewoners van tenminste tien wijken in 
Den Haag, waaronder de Bewonersorga-
nisatie Archipel&Willemspark, en een 
even groot aantal ondernemersorgani-
saties hebben zich inmiddels verenigd 
in het Comité VCP-Nee, dat in toene-
mende mate actie zal voeren tegen de 
voorgestelde desastreuze en onbetaal-
bare maatregelen van de Gemeente Den 
Haag. Wij zullen ook niet schromen 
langdurig te procederen tegen deze 
plannen. Het doel van de gemeente kan 
naar onze mening ook bereikt worden 
door de bouw van enkele parkeergara-
ges onder het Malieveld, met (gratis) 
busvervoer naar het centrum. Alle ver-
keer van de A4, de A12 en de A44 komt 
daar immers samen en dient daar opge-
vangen te worden. 

Archipel extra de klos
In de periode 1997-2004 is na uitvoerig 

overleg tussen de Gemeente Den Haag 
en onze bewonersorganisatie overeen-
gekomen dat de Burgemeester Patijn-
laan en de Laan Copes van Cattenburch 
(destijds beide driebaans) gereduceerd 
werden tot twee rijbanen. Hiertoe heeft 
de gemeente hoge kosten gemaakt en 
het zou getuigen van onbehoorlijk be-
stuur, indien kort na de voltooiing van 
deze wegen het goede werk ongedaan 
gemaakt zou worden, wederom tegen 
hoge kosten. Eerdergenoemde lanen 
functioneren tevens als de uitvalswe-
gen van het hoofdbureau van politie,
de mobiele eenheid en de brandweer-
kazerne in onze wijk. Hulpacties zullen 
ernstig belemmerd worden door de toe-
komstige opstoppingen op deze lanen, 
met levensbedreigende gevolgen voor 
verkeersslachtoffers en andere hulpbe-
hoevenden. Wie is dan aansprakelijk? 
Kortom…

Kom in actie!
Doe mee met de handtekeningenactie. 
Als u tegen dit plan bent, laat uw stem 
dan horen via de website www.vcp-nee.
nl  Ook bij de ondersteunende bewo-
nersorganisatie van Archipel/Willem-
spark ligt een lijst ter ondertekening. 
Adres: ’t Klokhuis, Celebesstraat 4. 

Alvast dank voor uw medewerking.
            jv
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Parnassia heeft de afgelopen jaren sa-
men met de gemeente als beleid ge-
voerd om patiënten zoveel mogelijk 
op decentrale inpandige plekken in 
Den Haag methadon te verstrekken. In 
hoofdlijnen wijkt dit niet veel af van het 
‘Utrechtse beleid’.
Door uitbreiding van locaties en verbe-
tering van het zorgaanbod is men de af-
gelopen periode in staat geweest om de 
methadonbussen bij het Monchyplein 

af te bouwen. Het spreekt voor zich dat 
Parnassia erg blij is met deze verbete-
ring voor hun patiëntenzorg.
Gezien de eerste resultaten wordt niet 
verwacht, dat in de toekomst nog ge-
bruik gemaakt zal worden van de me-
thadonbus bij het Monchyplein. Uit-
eindelijk is echter gemeente Den Haag 
verantwoordelijk voor het oormerken 
van locaties betreffende de methadon-
verstrekking.

Make A Different Day
Op zaterdag 4 november en zondag 5 november  
a.s. worden deze dagen in Den Haag gevierd met 
iets doen voor je buurt en/of buurtgenoten en het 
accent op vrijwilligerswerk. Ook in Archipel & 
Willemspark willen wij hier aandacht aan besteden.

Bazaar
Op zaterdag 4 november  a.s. wordt er tussen 14.00-17.00 
uur een Bazaar gehouden in Het Schakelpunt i.s.m. de 
Jacobsstaf. De opbrengst gaat naar Polen d.w.z het pro-
ject Vrienden voor het Leven, dat vanuit de Vredeskapel 
is opgezet. Op deze middag zal hier een info-tafel over 
zijn. Er zal ook een altijd-prijs-tombola worden ge-
houden. Uw bijdrage kan bestaan uit het inleveren van 
aanvullende artikelen voor de verkoop, zoals sieraden, 
shawls, handschoenen en/of het bezoeken en kopen 
voor het goede doel. In de volgende wijkkrant zal de op-
brengst van de Bazaar bekend gemaakt worden. 

Inleveren voor Bazaar 4/11 bij Het Schakelpunt, 
Burgemeester Patijnlaan 1900. 
Inleveren kan ook via Marianne van Drunen, 
t. 3504092  of Lore Olgers, t. 3244118 of e-mail : 
olgers_vanschie@casema.nl 

Concert tijdens high tea
Op zondag 5 november zal er tussen 14.00-16.00 uur 
een gezellige high tea gehouden worden voor de oude-
ren met een concert in Het Schakelpunt. Een concert 
o.l.v. wijkgenote Stineke Poot, haar dochters en gevor-
derde leerlingen Uw bijdrage kan bestaan uit het bak-
ken en inleveren van iets lekkers voor bij de thee en/of 
hulp op deze dag. 

Aanmelden bakken lekkernijen en/of hulp high tea: 
Else Ponsen, t. 3543927 op maandag en woensdag of  
h. 3505738. e-mail  else.ponsen@fl orence-zorg.nl 

Met de MADD-dagen maken vrijwilligers er met elkaar iets extra’s van

Op de website van bewonersorganisatie 
Archipel & Willemspark staat nu in-
formatie, die u vast van pas zal komen. 
Zoekt u een kapper, catering of katten-
oppas, kijk dan op onze website www.
archipelbuurt.nl. 
Wij hebben een wijkwijzer voor u sa-
mengesteld met bedrijven in onze wijk. 
In een vijftigtal rubrieken geven we u 
naam en adres van deze bedrijven. Het 
overzicht is beslist nog niet compleet en 
u heeft ongetwijfeld nog wensen voor 
nieuwe rubrieken. Graag ontvangen we 
uw wensen of aanvullingen.

Wilt u een rubriek of een bedrijf toevoe-
gen? Meld het ons per e-mail op
website@archipelbuurt.nl

Ook bedrijven in de wijk kunnen ons 
laten weten, dat ze graag in de “wijkwij-
zer” willen worden opgenomen.

De redactie van de website hoopt dat 
alle buurtbewoners veel gebruik zullen 
maken van onze nieuwe service. Kijk op 
onze website en oordeel zelf. 

WWW.ARCHIPELBUURT.NL

De gemeente gaat alles op alles zetten 
voor een betere fi ets- en voetgangers-
verbinding bij het Hubertusviaduct. De 
keuze is gevallen op de aanleg van een 
tweede bruggetje bij de tramhalte. Het 
bestaande pad wordt binnenkort opge-
knapt en blijft bestaan als voetgangers-
pad. De fi etsers maken via het tweede 
bruggetje gebruik van het al bestaande 
brede fi etspad langs de Raamweg. Dat 
heeft de gemeente op 31 augustus aan 
de Werkgroep Verkeer laten weten.

Fietsers, voetgangers en buurtbewoners 
moeten nog wel even geduld hebben. De 
gemeente denkt tot volgend jaar zomer 
nodig te hebben voor uitwerking van 
dit plan, inspraak en de aanleg van de 
tweede brug.
Vorig jaar vroegen in een burgerinitia-
tief 531 buurtbewoners en andere inwo-
ners van Den Haag om een beter en vei-
liger pad voor fi etsers en voetgangers. 
De gemeenteraad besloot op 23 februari 
aan deze wens gehoor te geven.

Dit jaar is er voor  kinderen weer de 
mogelijkheid om op zondag 5 no-
vember a.s  tussen 14.30 / 16.30 uur 
een lantaarntje te maken in Club-
huis Cantaloup, ingang door poort 
naast Cantaloupenburg 26. Hier zijn 
handige knutselvrijwilligers, er is 
materiaal en  wat te drinken. Extra-
hulpkrachten – ouders  zijn ook van 
harte welkom!

Verlichte lantaarntjes!
Op zaterdag 11 november a.s is het weer 
zover, dat kinderen met verlichte lan-
taarntjes door Archipel en Willemspark 
lopen en aanbellen bij huizen met een 

brandend kaarsje achter het raam. De 
kinderen zingen wat Sint Maartenlied-
jes en de toehoorders belonen ze met 
fruit of snoep. 

Oud en jong delen met St.Maarten
11 november  is een feestje voor jong én 
oud, dus ook van harte welkom in het 
Zorg op Maatcentrum Het Schakelpunt. 
Hier wachten  oudere wijkbewoners in 
de met lichtjes versierde Ontmoetings-
ruimte de kinderen op met fruit en lek-
kers tussen 17.00 – 18.30 uur, waarbij de 
begeleidende ouders niet vergeten wor-
den. De ingang is Burgemeester Patijn-
laan 1900.

Sint Maarten, een feest voor jong en oud

Nieuw fi etsbruggetje naar Raamweg in 2007

Onze nieuwe website-wijkwijzer maakt u 
wegwijs in de wijk!

Vertrek methadonbus van het Alexanderplein

Stelt u belang in het wel en wee van de wijk? Wilt u daar eens over meepra-
ten? Als altijd bent u van harte welkom op het wijkberaad van de bewonersor-
ganisatie Archipel/Willemspark. In het wijkberaad overleggen o.a. bestuur, 
werkgroepen, wijkagenten en individuele wijkbewoners over zaken, die in de 
wijk spelen. Kom eens langs. Het napraten met een glaasje is voor sommigen het 
leukste deel van de avond. Ook daar zien we u graag.

Eerstvolgend wijkberaad: donderdag 16 november a.s. 
om 20.00 uur in ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4.

Pinnen in de Frederikstraat 
Al geruime tijd was er veel vraag naar de mogelijkheid 
van pinnen of chippen in onze Frederikstraat. Na een 
rondgang bij de bankiers was uiteindelijk SNS geïnte-
resseerd om deze faciliteit te verschaffen  en dankzij 
medewerking van CITRONICS (t.o. hoek kruispunt  
Kerkstraat/Frederikstraat) kán er nu gepind worden. 

Niet alleen aantrekkelijk voor het winkelpubliek of 
horecabezoekers, maar ook voor de eigen Willems-
parkbewoners een groot gemak!

De bakker en groentenboer in het nieuw
Banketbakkery Bornheijm en Groentenzaak Exotenhof 
in de Bankastraat hebben dit jaar een metamorfose 
ondergaan. Na steigers en noodwinkels is het inmid-
dels weer goed toeven in de winkels.Voor de Exotenhof 
was de tijdelijke winkel aan de overkant (in de tijdelijk 
gesloten pottenbakgalerie) aan de overkant een warme 
aangelegenheid in juli. Ze kunnen er nu weer jaren fris 
tegen aan.

Van groentenpan naar kunstschaal
Galerie Terra Cotta op de hoek van de Bankastraat en 
de Billitonstraat  wordt na het vertrek van de Exoten-
hof  verbouwd  en  zal een combinatie worden van ga-
lerie/werkruimte.

Djawa in de Malle Molen jarig 
Dit restaurant met terras aan de gezellige en verkeers-
luwe uitgaansplek  van Willemspark heeft  in  20 jaar 
bewezen dat stijlvol en lekker Indisch eten in de buurt 
goed mogelijk is. Het voordeel voor buurtgenoten  is 
ook “met een glaasje op” veilig naar huis te kunnen lo-
pen. Maaltijden ophalen is ook mogelijk.

Kids Afternoon Art Club

Op de hoek van de Billiton/Borneostraat nr 229 kunnen 
kinderen van ca 4 – 15 jaar naar hartelust komen te-
kenen, schilderen en allerlei leuke en creatieve dingen 
doen. Irene Vonck (kunstenares en lerares met 25 jaar 
ervaring) leidt e.e.a. in goede banen. Ook volwassenen 
kunnen bij haar cursus volgen. Meer informatie? Tel. 
070 – 374 25 45; email: hivonck@hotmail.com. Of ga 
gewoon even kijken!

Bancadeau gesloten
Deze winkel in de Bankastraat bood vele mogelijkhe-
den voor  cadeautjes voor jong en oud, maar werd deze 
zomer helaas gesloten. Het pand staat leeg, maar een 
winkel met iets nieuws b.v.  op het gebied van huishou-
delijke artikelen is welkom. Om over de veelgenoemde  
permanente viswinkel nog maar te zwijgen.

Haringkar als vis in ’t water
Op de zomerse zaterdagen stond deze kar met harin-
gen hoek Bankastraat/Laan Copes er niet voor niets. 
Lekkere haringen en als vette vis nog gezond ook. Hoe 
lang is deze kar nog present  blijft de vraag?

Klachten Stadsbeheer   tel. 353 30 00

Heeft u spanningshoofdpijnen, rsi, schouder/nek 
of rugklachten of zou u die willen voorkomen dan 
zou Alexandertechniek u kunnen helpen. 

Alexandertechniek

a d v e r t e n t i e

Vanaf september geef ik lessen in ’t Klokhuis, 
Celebesstraat 4. 
U bent van harte welkom voor een proefl es.

Info over de Alexandertechniek
www.alexandertechniek.nl 
www.stat.org.uk

Voor informatie: Wendelien Verbeek  070 3920165



Chr. Th. JEHEE

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren

Vensterbanken - Grafmonumenten

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

sinds 1916

HENNEMAN B.V.

Aanleg en onderhoud van:
• alle elektrische installaties

vernieuwing van bedradingen
• c.v. installaties

• sanitaire installaties
keuken en badkamer installaties

dak- zink en rioolwerk
• beveiliging, ook aanbrengen 

van buitenveiligheids verlichting
• onderhoudsabonnementen c.v.

Dag- en nachtservice
Telefoon 070 - 354 94 94

Algemene Nederlandse Beroepsorganisatie
voor Voetverzorger/Pedicure

Burg. De Monchyplein 89
2585 DE ’s-Gravenhage

Tel. (070) 396 37 55

VOETVERZORGINGSPRAKTIJK
Inez Schwencke-Suijck

conflict ?
Mr Jos W van Vught

mediator

Delistraat 55
2585 VX Den Haag

070 – 306 10 83
jos@convenant.nu

www.convenant.nu

Badhuisweg 234
2597 JS Den Haag

t 070 350 70 50
f 070 354 19 43

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

Verkoop

Koop

Taxaties

Huur

Verhuur

Vastgoedmanagement

Living

… for the personal touch

Stijn Advocaat
(Verkoop/Koop)

Gina Kooijman
(Verhuur/Huur)

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

Stichting
Bijdehand

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

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



Persoonlijk vermogensbeheer op loopafstand

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

Javastraat 24, 2585 AN ’s-Gravenhage

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

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

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

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

Wie hoor ik?
Marijnke de Jong  speelt dwarsfl uit. 
Misschien hoorde u haar al eens tijdens het Wijk-
feest of op uw avondwandeling door de Bonistraat. 
Ze heeft een drukke baan maar vindt toch steeds 
ruimte om muziek maken. 
Misschien is er wel een rela-
tie tussen, zorgt muziekbe-
oefenen voor 
de goede balans.

Meteen dwarsfl uit
Het lag niet zo voor de 
hand dat ze fl uit ging 
spelen. Geen van de ge-
zinsleden bespeelde een 
instrument. Op de Vrije 
(Lagere) School in Leiden 
maakte ze kennis met al-
lerlei muziekinstrumenten 
en koos voor de dwarsfl uit. 
Meteen de dwarsfl uit, niet eerst de gebruikelijke 
blokfl uit-opstap. Ze was toen negen jaar. De 
vermaarde Franse fl uitist Jean-Pierre Rampal was 
haar grote voorbeeld. Ze bewonderde zijn heldere 
toon-“niet dat wollige van Bahrwasser” (toen 1e 
fl uitist van het Concertgebouw).  “Ideaal is: spelen 
als ademen”. 
Rampal speelde eens met het door hem opge-
richt ‘Quintette à Vent’ in een Leidse kerk. “Ik 
mocht hem toen een hand geven!”. Ze verzamelde 
reproducties van schilderijen waarop dwarsfl uiten 
afgebeeld zijn. ”Dan zie je dat er nogal wat schilde-
rijen zijn waarop de fl uit verkeerd vastgehouden 
wordt”. 
“Het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest, waar ik op 
school zat, had destijds een heel enthousiaste con-
rector, Vlam. Nog maar nèt op school, eiste hij van 

nieuwe leerlingen die een instrument bespeelden, 
dat ze hun instrument mee naar school namen en 
zette hen stante pede in het schoolorkest.

Altijd les
Van verschillende leraren 
heeft Marijnke in de loop der 
jaren les gehad. Behoefte aan 
lesnemen is er nog steeds, 
“maar dan wel van iemand 
die op die ideale, ademende 
manier leert fl uiten”. Op 
het Orlando-festival volgde 
zij ensemble-lessen voor 
amateurs en begeleidde zij 
professionele muzikanten die 
daar masterclasses volgden. 
“Ik speel elke dinsdag in 
Musica. We hebben twee 
maal per jaar een uitvoering”. 

Daarnaast speelt Marijnke in een vast blaaskwintet 
en in verschillende kleine ensembles. Eens in de 
zoveel tijd repeteert een groep blazers o.l.v. Bas 
Blomhert bij haar thuis, meestal negen of tien man 
sterk. Dan blijkt weer wat een prettige buurt dit 
is: ”geklaagd wordt er nooit; zelfs niet wanneer ik 
weer eens aan de beurt ben om piccolo te spelen in  
het Musica-orkest en dus piccolo moet studeren”. 
Veel muziekmaken, veel samenspelen. Enig nadeel 
van haar instrument vindt Marijnke dat zoveel 
mensen dwarsfl uit spelen.”Je kan er de straat mee 
plaveien. Misschien 
ga ik nog eens fagot 
spelen”. De Boni-
straat zal haar in 
ieder geval blijven 
horen.                   es

a d v e r t e n t i e
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Het kruispunt waar ik al 30 jaar 
vanaf 3 verdiepingen op uitkijk. 

Waar ik al menige ‘bolle buik’ tot
‘alweer het huis uit’ heb gezien.

Waar mijn winkeltje me al zo lang in leven houdt en me 
behoedt voor een mislukte carrière als kunstenaar.

Waar een huis buiten oorlogstijd ‘zomaar’ ontplofte en 
omringende huizen van die tijd een tik extra kregen. 

Waar ik ooit met oud en nieuw een vuurtje stookte, waarop 
mijn gereformeerde overbuurman mijn autonummerbord 
ging opschrijven???

Het kruispunt waar we menig feest gegeven hebben, al 
dan niet met knokken na.

Waar mijn ‘dak boven mijn hoofd op slechte muren’ in 30 jaar 
30 maal zo duur is geworden. Het kruispunt waar ik 3 keer per 
week at bij toko Waringin. Die sloot omdat ze geen bier meer 
mochten schenken: het plafond was 3 centimeter te laag. 

Waar ook mijn buurman fi etsenmaker van Gaalen na elke van 
de vele aanrijdingen voor de deur, met bezem en schadefor-
mulier klaar stond: “Ik wil me er niet mee bemoeien maar…”

Dit kruispunt, nooit door mij gekozen (mijn ouders deden dat 
en hebben mij hier na enige tijd te vondeling gelegd), is voor 
mij in ieder geval de emotioneelste plek van de Archipel.

Vandaar dat ik hierbij de kruising Borneostraat-Billitonstraat 
uitroep tot mijn favoriete plek.

Niels M.  

Ik had niks tegen vogels. Ik zag, hoorde 
en at ze (sommige!) graag. En ook van 
die stukjes van Eric Wisse in onze 
wijkkrant (‘…de merel mag dan een 
meester in de melancholie zijn…’) kon 
ik nauwelijks genoeg krijgen. Kortom, 
ook voor mij waren vogels wel degelijk 
gevederde vrienden. Tot die dag een 
maand of wat geleden. 
Ik sta in de keuken 
iets onduidelijks te 
doen tot ik opeens een 
doffe dreun tegen 
het raam hoor. Ik 
schrik me lam, draai 
me om in de richting 
van de klap en zie een kraai op het 
balkon liggen. Uit de  stuiptrekkende 
pootjes begreep ik dat hij zijn beste tijd 
gehad had. Een fractie van een seconde 
later duikt een uit de kluiten gewassen 
meeuw bovenop het nog net niet ont-
zielde lijf van zijn zwarte soortgenoot 
om in één meedogenloze beweging de 
kop van zijn romp te rukken. Wat ik 
toen zag is de waarheid en niets dan 
de waarheid. Laat ik proberen het te 
beschrijven. De meeuw stijgt op met in 
zijn snavel de kop van de kraai. Begrijpt 
u mij goed: vanaf mijn eigen balkon 
kiest een mythisch, tweekoppig wezen
het luchtruim! Bevend staar ik de klap-

wiekende nachtmerrie na. Hier kom ik 
voorlopig niet van los. En inderdaad, 
elke ochtend, bij het gloren van de 
dageraad, word ik badend in het zweet 
wakker. Daar kaatst het weer tegen de 
muren op: het angstaanjagende gekrijs 
van tweekoppige meeuwen met dub-
bele snavels. 
Mensen, alstublieft, kan dat nu eens 
niet ophouden, dat voeren van mijn 
gevederde vijanden? 

hb

Verboden 
te voeren

Zelfstandig wonen met zorgmogelijkheid 
     in Servicefl at Waalsdorp 

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

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

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

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

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

a d v e r t e n t i e
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 n deze afl evering is de tweede helft van de Riouwstraat aan bod, 
 de hoge nummers zogezegd. Als langste doorgaande weg in de
 Archipel, slechts onderbroken door de fontein op het Banka- 
 plein, heeft deze straat ook recht op een dubbele afl evering. 
Vroeger een voorbeeld van die saaie en eentonige Archipelbebou-
wing, nu als statig en voornaam ervaren, met een vleugje frivoliteit 
door de ranke bomen (zie verderop hoe die er gekomen zijn). Een 
straat is zo saai als zijn bewoners… Vanuit dat oogpunt valt het reuze 
mee met Riouw, immers woon- en werkstraat voor artistieke Archi-
pellers als Peter van der Linden met zijn Theatertje Thuis. Verder valt 
er nog veel meer te beleven langs deze wijkdoorsnijder, die van voor 
tot achter maar liefst 13 verkeersdrempels telt. Gelukkig lijdt de toe-
gankelijkheid van de bewoners daar niet onder: lees maar verder…

I

Het verhaal rond 131
Er zijn huizen waar de verschillende bewo-
ners “geschiedenis” hebben geschreven 
waarvan je de sporen nog kunt zien. Zo’n 
huis is Riouwstraat 131, het huis van Mr 
Gerda Later, advocaat. 

Tot ca 1990 was daar de Pleysierschool geves-
tigd, een school voor moeilijk opvoedbare 
kinderen. De ongeveer 100 leerlingen hadden 
uiteraard sporen nagelaten in hun “schoolge-
bouw”! De volgende eigenaar zette een groep 
“opknappers” in het huis; niet zo maar een 
groep, maar een soort Bagwan-leefgemeen-
schap. Deze groep knapte het huis weliswaar 
op (per verdieping alles in één kleur!), maar 
ze woonden er ook en hadden heel eigen ritu-
elen. Er werd bv. wiet geteeld in de kelder, én 
gerookt achter in de tuin in het ‘rookhuisje’ 
(nog steeds aanwezig, nu gebruikt als fi etsen-
stalling en soms als barbecue-plek).

Koerden, Iran, Irak
In 1995 kwam Mr Gerda Later in het huis, be-
neden wonen en boven haar praktijk.

Ze heeft als werkveld voornamelijk strafrecht, 
psychiatrie en vreemdelingenzaken. Ze be-
gon met echtscheidingen e.d. te behandelen, 
maar langzamerhand kwamen haar cliënten 
steeds meer uit de Turks-Koerdische groep en 
het MiddenOosten.
Gerda is een sociaal zeer bevlogen mens, met 
veel gevoel en begrip voor de afschuwelijke 
dingen, die haar cliënten zijn aangedaan. 
Proberen om deze gekwetste mensen weer op 
pad te helpen kost heel veel tijd, maar geeft 
haar erg veel voldoening áls het lukt. In som-
mige gevallen duurt het letterlijk jaren voor-
dat er een uitspraak of oplossing komt, en 
dat is heel frustrerend. Ze laat het er dan ook 
niet zomaar bij zitten, maar gebruikt haar 
omvangrijke netwerk (Tweede-Kamerleden, 
Nova, persconferenties e.d.) om publiciteit 
voor haar cliënten en hun omstandigheden te 
krijgen als dat nodig is.

Rechtshulp met veel facetten
Zittend in haar heerlijke volgegroeide tuin 
vertelde ze me vele verhalen over haar cliën-

ten met alle details en alle haken en ogen die 
daar aanzitten! Een lid van de Hofstadgroep 
was bv. cliënt, en dat betekende een hele 
drukke tijd voor Gerda, want andere zaken 
gaan natuurlijk ook ‘gewoon’ door! Vluchte-
lingenmoeders met kinderen zonder bijstand 
of andere bron van inkomsten, ervoor zorgen 
dat de privacy op de DNA-wetgeving gehand-
haafd blijft en zo gaat het maar door. Via het 
Callcentrum in Rotterdam komen ook cliën-
ten; eenmaal in de week heeft ze daar “dienst” 
en worden mensen naar haar doorverwezen. 
Gelukkig heeft ze twee rechtenstudenten als 
stagiaires en een secretaresse, die haar aan 
alle kanten bijstaan. Organisaties als Defense 
for Children en Stichting Prime geven steun 
als deskundigen.
Maar het is heel duidelijk dat Gerda deze bij-
zondere cliënten met al haar mogelijkheden 
en  kwaliteiten probeert te helpen, hetgeen 
haar zó goed lukt, dat ze veel meer aanvragen 
om hulp krijgt dan ze mogelijkerwijs kan ac-
cepteren. Het blijft boeiend, vindt ze!

ed

Bijna tegenover KinderCare zetelt 
Wereldkinderen, vereniging voor 
hulp aan kinderen die het heel wat 
moeilijker hebben. Ze houdt zich 
bezig met adoptie en projecthulp en 
is actief in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika. Wereldkinderen sponsort 
geen individuele kinderen, maar 
projecten voor groepen. Zo richt de 
huidige wervingscampagne “Hoe-
ra, geen meisje” zich op verweesde 
Chinese kinderen, vaak meisjes die 
te vondeling zijn gelegd of kinde-
ren met een handicap. Daarvoor 
worden in China pleeggezinnen ge-
zocht, die voor de extra kosten van 
(medische) verzorging een bijdrage 
van Wereldkinderen krijgen. Mar-
tien Miedema, woordvoerster van 
de vereniging, legt aan de hand van 
deze campagne uit hoe Wereldkin-
deren te werk gaat: “Voor kansarme 
kinderen kiezen we eerst voor ver-
betering van de situatie in het eigen 
gezin; als dat niet gaat zoeken we al-

ternatieven ter plekke, bijvoorbeeld 
hulp aan een kleinschalig kinder-
tehuis, een crèche of een school en 
als laatste bekijken we adoptie door 
ouders uit een ander land”. “Adoptie 
is nogal eens negatief in het nieuws 
geweest”, vertelt ze, “gelukkig heeft 
recent onderzoek vanuit de univer-
siteit Leiden aangetoond dat het 
echt in het overgrote deel van de ge-
vallen goed gaat. Adoptie blijkt een 
effectief middel om de uitzichtloze 
situatie van kinderen te verbete-
ren”.
In 2005 zijn er via Wereldkinderen 
475 kinderen naar Nederland ge-
komen. De procedures voordat het 
zover is zijn niet kinderachtig. Ou-
ders met een adoptiewens moeten 
zeer gemotiveerd en geduldig zijn, 
voordat aan alle verplichtingen is 
voldaan. De website http://www.
wereldkinderen.nl geeft daar meer 
informatie over. 

mo

Op die manier kunnen (maximaal 55) kinde-
ren zich in een veilige en vertrouwde omge-
ving op hun eigen manier ontwikkelen. Het 
feit dat het in zo’n prettige buurt gelegen is, 
met een aantal grote bedrijven dichtbij (vaak 
hun “kinderleveranciers” tenslotte!), winkels 
en openbaar vervoer om de hoek, zorgt er-
voor dat de (gediplomeerde) leidsters en één 
leider daar graag werken en willen blijven; 
die continuïteit is voor de kinderen én voor 
ons als team heel belangrijk, vinden ze.

Openingstijden
We zijn open van 7.00 tot 19.00 uur. Als de 
kinderen ’s ochtends gebracht worden gaan 
ze eerst spelen, om 9.30 uur wat fruit en sap, 
dan een activiteit toegespitst op de leeftijd 
(er kan veel: babymassage, dans, muziek, 
drama, knutselen e.d.), 11.30 – 12.30 uur 
broodmaaltijd. Slapen of rustig spelen komt 
daarna tot ca 14.30 uur, een yoghurtje o.i.d., 
dan als het weer het toelaat, naar buiten in de 
tuin of wandelen. Vanaf 16.30 uur worden de 
kinderen weer opgehaald. Ze eten er 
geen warm eten, tenzij de ouders iets 
hebben meegegeven, dat daar (in nood-
geval) warm gemaakt kan worden. 

Veiligheid
We vinden veiligheid heel belangrijk: er 
wordt biologisch verantwoorde voeding ge-
geven, kinderen worden alleen meegegeven 
aan iemand die ze kennen of wie van tevoren 
is aangekondigd, ieder kind heeft een com-

municatieschriftje, en er wordt ca 3x per jaar 
een brandoefening gehouden, voor de meeste 
kinderen erg leuk en spannend! De oudere 
kinderen gaan via de deuren en een glijbaan, 
de baby’s worden in speciale noodbedjes met 
grote wielen (makkelijk over de drempels!) 
naar buiten gebracht.

Wat kost het?
Als oma ben ik wel geïnteresseerd in het kos-
tenplaatje. Vaak betaalt de ouder 1/3, de werk-
nemer 1/3 en de belasting 1/3 van het totaal. 
De prijs ligt wel iets boven het gemiddelde, 
maar “daar leveren we dan ook professionele 
kwaliteit en veiligheid voor.”

Er is nog plaats, dus wie wil kan kijken op 
www.kindercare.nl om een indruk te krijgen; 
ook telefonisch contact is mogelijk: 
070 – 404 94 75.

ed

Al 4 jaar zit het kinderdagverblijf Kinder-
care op de hoek van de Riouwstraat en de 
Koninginnegracht. Leidsters Lucienne en 
Nadège vertellen enthousiast over ‘hun’ kdv. 
Kindercare is een professionele particuliere 
organisatie voor dagopvang voor kinderen 
van 0 tot 4 jaar. 

Kindercare

Wereldkinderen
Op 191 zetelt Wereldkinderen, vereniging voor hulp aan kinderen in 
nood. Ze houden zich bezig met Adoptie en projecthulp en zijn actief 
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.



w o o r d
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Riouwstraat 172
Lli lernas instru-i! *

Internationaal Esperanto-Instituut (IEI)

Het eerste telefonisch contact lijkt een illustratie van 
het nut van Esperanto: de vriendelijke mijnheer met 
wie ik een interview zal hebben, Atilio Orellana Roja, 
komt uit Argentinië en zegt het Nederlands niet zo 
goed te beheersen- en ik spreek geen Spaans. Later 
tijdens ons gesprek blijkt dat zijn Nederlands heel goed 
is en een korte toevlucht tot het Engels genoeg.

Wat doet het Internationaal Esperanto-instituut?
Taak van het instituut is het opleiden van leraren Esperanto 
overal in de wereld. Er wordt lesmateriaal ontwikkeld, een 
tijdschrift uitgegeven en er is een bibliotheek voor docen-
ten. Op allerlei niveaus worden contacten gelegd om het 
onderwijs in Esperanto te bevorderen of dat nu in Armenië, 
China of Brazilië is. Internet speelt daarbij tegenwoordig 
een grote rol. Vanuit 30 talen kan je via internet Esperanto 
leren. Maar het instituut 
ondersteunt ook de 
leerstoel Esperanto aan de 
Universiteit van Amster-
dam. Studenten kunnen 
zich daar verdiepen in de 
theoretisch/linguïstische 
achtergrond van het Es-
peranto. Daarnaast is er 
een cursus ontwikkeld 
die studenten in staat stelt 
in zes maanden het Esperanto te leren.

Spraakverwarring en wereldvrede
In de Bijbel komen al verhalen voor over taal en taalverschil. 
Het meest bekend misschien is het verhaal over de toren van 
Babel ‘die tot de hemel zou moeten rijken’. Als straf voor de 
hoogmoed van de bouwers verspreidt God spraakverwarring 
onder de volkeren, de Babylonische spraakverwarring.
Steeds weer zijn ideeën ontwikkeld voor het scheppen van 
een wereldtaal die ook spreektaal zou zijn.
Het Esperanto bestaat sinds 1887 dankzij een Poolse oogarts 
Zamenhof. Als kind hoorde hij in Polen allerlei talen spre-
ken: Pools, Jiddisch, Duits, Russisch, Hebreeuws, Litouws 
en bedacht een nieuwe taal, het Esperanto. De lesmethode 
is ontwikkeld door de Hongaar Cseh. Hij richtte ook het IEI 
op aan de Riouwstraat. Dat draagt sindsdien dan ook zijn 
naam.
Na de gruwelen van WO I was er een groot verlangen naar 
wereldvrede. Het Esperanto leek bij uitstek de mogelijkheid 
om de wereldvrede te bevorderen. Tijdens WO II werd het 
instituut in Den Haag geconfi sceerd; al het materiaal werd 
door de Duitsers vernietigd.
Na WOII was er opnieuw een duidelijke opleving te zien in 
de belangstelling voor Esperanto.

Huidige ontwikkelingen
Ondanks alles is het nog niet gelukt op internationaal 
niveau regeringen bereid te vinden Esperanto te bevorderen. 
In de EU voegt men zich naar de drie grootste lidstaten; er 
wordt ‘dus’ Duits, Frans en Engels gesproken. Op nationaal 
niveau verklaart het Ministerie van Onderwijs zich welis-
waar voorstander van Esperanto-onderwijs, maar doet niets 
om het Esperanto-onderwijs ingevoerd te krijgen; dat moet 
het instituut maar zelf doen. Opvallend is de grote belang-
stelling in China en Brazilië voor Esperanto-onderwijs. 
Atilio is zelf lid van een werkgroep die zich inspant om het 
Esperanto-onderwijs in de Arabische wereld te introduce-
ren. Internet speelt bij dit alles een grote rol.

Van Cordoba naar de Riouwstraat
Atilio heeft volgens Argentijns gebruik twee achternamen: 
Orellana- de naam van zijn vader- en Roja- de naam van zijn 
moeder. Tot 1992 was hij docent Oude Talen en Russisch in 
Cordoba, miljoenenstad in Argentinië. “Ik heb mijzelf als 
kind Esperanto geleerd met hulp van mijn grootvader. Ik 
dacht dat er ergens één land was waar iedereen Esperanto 
sprak”. Nadat zijn grootvader was overleden- hij was toen 
negen- ging hij door met het Esperanto. Veel later kwam 
hij het adres tegen van het instituut in Den Haag en vroeg 
er studiemateriaal aan. Tijdens een Esperanto-congres op 
Cuba, kwam hij een medewerker tegen van het instituut in 
de Riouwstraat. Hij werd uitgenodigd om naar Den Haag te 
komen; eerst voor 3 maanden, toen een jaar. Intussen werkt 
hij hier alweer 13 jaar voor het IEI.
Op het moment wordt er druk gewerkt aan het opknappen 
van het pand. De zaal op de parterre is te huur als vergader-
ruimte; ook het appartement op de 2e etage wordt verhuurd. 
“Ik heb genoeg ruimte aan de zolderetage” lacht Orellana 
Roja. Het bevalt hem nog steeds heel goed in onze buurt. 
“In Cordoba wonen twee miljoen mensen. Wij woonden in 
het hartje van de stad. Daar was het druk en vuil. Hier is het 
rustig en vredig en de Riouwstraat is zo’n mooie straat!” 

* Esperanto: zij leren lesgeven! es

Om met het laatste te beginnen: het kon beroerder. Stol-
te (56) houdt zich in opdracht van de regering bezig met 
de staatsrechtelijke verhoudingen tussen Nederland en 
de Antillen. Na Aruba kiezen nu ook eilanden als Cura-
çao en Sint Maarten voor een status aparte en dat vraagt 
veel begeleiding van Den Haag. Met als gevolg dat de ex-
stadsbestuurder zich nog nét niet metterwoon onder de 
Caribische zon heeft gevestigd, maar veel scheelt het niet. 
Een gelukzalige situatie, in elk geval tot aan de komende 
verkiezingen. Stolte staat voor  het CDA op de vijftigste 
plaats, een zetel in de Tweede Kamer lijkt niet bij voorbaat 
uitgesloten. Twee volle zittingsperiodes in het college, 
acht jaar in totaal, dan is de uiterste houdbaarheidsdatum 
op een zeker moment wel bereikt. Kan er worden omgezien 
in tevredenheid? Stolte: “Er is van alles gebeurd op het ge-
bied van verkeer, onderwijs, groenvoorzieningen, noem 
maar op. Veel achterstallig onderhoud is weggewerkt. De 
conditie waarin deze stad verkeert is spic & span.” Buiten-
gewoon trots is de gewezen wethouder op de tramtunnel 

en het nieuwe ADO stadion. “Nu nog ’s een keer een wed-
strijdje winnen, als het even kan.”

Genoeg stomerijen
Utrecht en Nijmegen zijn de plaatsen van zijn jeugd, maar 
Den Haag heeft zijn hart gestolen. Vooral de buurt waar hij 
al vijfentwintig jaar woont: de Archipel. Wilbert Stolte: “Als 
ik elders in het land mensen die Den Haag een beetje kennen 
vertel dat mijn huis in de Riouwstraat staat, zijn ze behoor-
lijk onder de indruk. Ikzelf word ook nog steeds geraakt. Af-
gelopen zondagmorgen had ik het weer. Dan zit ik in mijn 
tuin en dan is het om mij heen muisstil, op het geluid van 
wat vogels na. Heerlijk.” Is er iets in zijn (en onze!) buurt 
dat hem extra na aan het hart ligt? Zijn antwoord is vaker 
gehoord, maar daarom niet minder waar: “Laten we met z’n 
allen zorgen dat de Bankastraat toch vooral de winkelstraat 
blijft waar je voor je dagelijkse boodschappen terecht kunt. 
Makelaarskantoren en stomerijen zijn er nu wel genoeg.”

hb

Wie denkt heeft dat die bomen daar door de gemeente 
zijn neergezet heeft het mis! Els v.d. Kleij zat in 1997 
in de werkgroep Leefbaarheid en opperde daar de 
mogelijkheid voor bomen in de Riouwstraat. 
Godelieve v. Alkemade en Annemie van Berckel en 
Els vonden de straat “één grote asfalt- en steenmassa 
zonder veel charme.”

Ze namen contact op met de afdeling Groenvoorziening 
van de gemeente, waar ze dhr Lansbergen enthousiast 
maakten voor het bomenproject. Na veel ‘duwen’ kregen 
ze te horen dat ze zelf voor het benodigde geld moesten 
zorgen, want dat werd te duur voor de gemeente! De stoep 
was te smal voor een boom, er moesten zogenaamde ‘oren’ 
worden gemaakt, met parkeerplaatsen. Ze kregen de toe-
zegging, dat de gemeente het door de dames bij elkaar ge-
haalde geld met tweederde  zou aanvullen.

Actie!!
Ze begonnen een actie om geld van de straatbewoners bin-
nen te halen. Op een bijeenkomst werd uitgelegd wat ze van 
plan waren; de dames vroegen aan de bewoners fl  435,- p.p. 
en door notaris Onno v.d. Schatte Olivier werd een Stich-
ting opgericht; meerdere fl yers in de brievenbussen zorg-
den voor meer bekendheid en enthousiasme voor het plan 
én fi nanciële bijdragen. Uiteindelijk hebben ca 130 mensen 
meebetaald; daarnaast waren er gelukkig ook een paar gro-
tere sponsors! Landschapsarchitecte Joanne Doornewaard 
boog zich over de vraag wat de beste boom zou zijn; zij 
kwam uit op een Robinia Pseudoaccacia, omdat deze mooi 
gevederd blad en prachtige witte bloesem heeft.

Voor elkaar!
Op 16 mei 1998 was het zover: de ‘oren’ waren gemaakt en er 
waren 28 bomen geplant. Alle reden om op die dag ieder-
een die had meegeholpen om de actie een succes te maken, 

te bedanken en samen een glaasje te drinken op het inwij-
dingsfeest in de tuin van (toen nog) Studio Dumbar op het 
Bankaplein.

Hoe kijkt Els er nu na 8 jaar tegenaan?
“Het effect is goed, de 19e eeuwse grandeur is een beetje 
terug. Tot onze grote vreugde werden tegelijkertijd de 
jaren-zestig-lantarenpalen vervangen door replica’s van 
19eeeuwse lantaarns. Maar het valt me een beetje tegen dat 
de gemeente die voor het onderhoud zou zorgen, daar niet 
wat meer aan doet. De bomen bloeien bijvoorbeeld niet. 
Bij het planten zijn de bomen zodanig gesnoeid dat er en-
kele enigszins armzalige exemplaren tussen staan. Ook de 
boomspiegels hadden onze aandacht, maar vaak wordt het 
‘tuintje’ rond de boom gebruikt om fi etsen of rommel neer 
te zetten!” Els zou het fi jn vinden als de Riouwstraatbewo-
ners en de gemeente zich iets meer om het wel en wee van 
de bomen bekommerden.

ed

De bomen in de Riouwstraat

kandidaat parlementariër Stolte  
“ Heerlijk die stilte 
 in de Riouwstraat”

Wilbert Stolte: tijdens de offi ciële opening van 
het Burg. De Monchyplein ontmoette ik hem voor 
het eerst. Het stortregende en hij bood me een 
plaatsje aan onder zijn paraplu, een meer dan 
welkom gebaar van de man die toen nog wethouder 
was van Stadsbeheer, Scheveningen, Informatie-
beleid en Sport. Nu zitten we hoog en droog in Zel-
denrust en praten wat over de Riouwstraat, de 
Archipel en hoe het leven is na vele jaren deel te 
hebben uitgemaakt van het college van B&W.

vlnr. Els, Annemie en Godelieve



Bankastraat 44
Telefoon 070 344 02 55
www.zuivellandbrouwer.nl

kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soorten binnen 

en buitenlandse kaas
• versgebrande noten 
• boeiend assortiment olijven
• kaassouvenirs

voor kenners van smaak !

APOTHEEK 
NAUTA

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

• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

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

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

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

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

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

Archipel
Fysiotherapie    &
Manuele therapie

Sumatrastraat 205
2585 CP  Den Haag

Fysiotherapie

Manuele therapie

McKenzie methode

Psychosomatische

 fysiotherapie

A.P.S therapie

Consulten

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

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

Caroline Kloots
Madoerastraat 5

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

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

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

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

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

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

Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag –Benoordenhout
www.apotheekfrancken.nl

tel. 070-324 44 50

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

delivery in this vicinity

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

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

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

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

Indonesisch Restaurant

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

Internet: www.djawa.nl
Dagelijks geopend van

17.30-23.00

‘Steeds op zoek naar bijzondere lekkernijen.’

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

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

BAGUETTERIE
*Diverse salades
*Borrelhapjes

*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten

Bankastraat 97
2585 EJ  Den Haag

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

Tuinaanleg en onderhoud
Hoveniersbedrijf

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

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

kvk 2715046

www.schoonheidssalonletournesol.nl
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Duijnstee van der Wilk
Advocaten is een in de Archipel
gevestigd kantoor bestaande uit

ca. 10 advocaten. 
Het kantoor richt zich 

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

handels-/ ondernemingsrecht,
familierecht (met inbegrip van

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

ele eigendom,
geldvorderingen/incasso’s, verze-

keringsrecht, bouwrecht,
schadevergoedingsrecht e.d.

Burg. van Karnebeeklaan 19
2585 BA Den Haag

Postadres:
Postbus 85850
2508 CN Den Haag

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

ervaring met 7500 behandelingen

figuurcorrectie
• Volgens de ENDERMOLOGIE

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

liposculpture

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

niet terug
• Van toepassing op ieder

lichaamsdeel
• Voor iedere huidskleur en 

alle haarkleuren

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

Telefoon: 070 – 328 15 33

www.cellucare.nl Het verhaal gaat dat een argeloze wandelaar in de Bankastraat werd aangesproken 
door een medewerker van Paul Verhoeven. Of meneer soms zin had mee te doen aan 
Zwartboek. In een fi gurantenrolletje als Duits soldaat. De uitnodiging resulteerde 
in een woedende reactie: “Ik in de huid van een mof kruipen? Over mijn lijk.” 
Waarop onverstoorbaar een andere kaart werd uitgespeeld: “Een Canadese bevrijder 
dan misschien?” 

Paul Braashove, ex-medewerker van Het Schakelpunt en amateurtoneelspeler, las in een 
krant dat in ’t Klokhuis een heuse casting zou worden georganiseerd. Hij meldde zich aan 
en werd aangenomen. Van half september tot half november vorig jaar beleefde hij de tijd 
van zijn leven. Braashove (63) is in Zwartboek op uiteenlopende locaties en in verschil-
lende gedaantes te zien. Slank als hij is, op het magere af, oogt hij helemaal ‘wereldoorlog 
II’. “Toch hebben ze een keer een zwarte schaduw op mijn gezicht geschminkt. Ik zag er te 
gezond uit en te weinig ondervoed uit.” Goede herinneringen bewaart hij aan de fameuze 
balkonscène in de Surinamestraat waar hij deel uitmaakte van een juichende menigte. 

Inleven
 “Diezelfde menigte moest zich even later door de Javastraat wurmen waarbij de opdracht 
was: probeer de vluchtende Carice van Houten en Thom Hofman tegen te houden. Deden 
we graag, al hadden we geen idee waarom. Dat was wel eens vervelend, dat je dikwijls geen 
benul had van de verhaallijn. Je kon je dan niet inleven. Niet dat Paul Verhoeven geen coö-
peratieve man zou zijn. Integendeel. We hadden een heel prettig contact met hem. Altijd 
bereid om met een fi gurant op de foto te gaan. Waarbij hij soms vitale regieaanwijzingen 
gaf. Ik hoor nog hoe hij een mevrouw die haar dochter samen met hem op de foto wilde 
zetten, adviseert toch vooral het beschermdopje van de camera te halen. Dat was lachen.” 
Leverde het nog wat op, dat fi guren in de duurste Nederlandse speelfi lm aller tijden? Paul 
Braashove doet er niet geheimzinnig over. We kregen een dagvergoeding van vijfentwintig 
euro. En op de set was de catering werkelijk prima.”

hb

Voorts is het  tegenhouden van een grootschalig 
restaurant in de smalle Bankastraat  een goed 
voorbeeld van inzet vanuit de buurt. “Aan het 
woord is Hans Groenendijk (60), bestuurslid 
van de Stichting Bewonersorganisatie Archipel/
Willemspark. Aan het eind van het jaar treedt 
hij terug. Hij heeft er dan ruim twaalf jaar op-
zitten en dat vindt hij genoeg. Tenslotte is hij 
ook nog ondernemer met een bloeiende zaak in 
witgoed aan de Laan van Meerdervoort. Je inzet-
ten voor de wijk is soms hard werken. Geeft het 
voldoening? Heel vaak wel. Zo denkt Groenen-
dijk met genoegen terug aan de periode dat Hil-
len & Roosen, projectontwikkelaar van het Bur-
gemeester De Monchyplein, met succes de voet 
werd dwars gezet. “Er was gekozen voor een 
bouwmethode die het grondwaterpeil zo zou 

doen zakken dat er kans was op grote schade 
aan de omgeving. Men ging voor goedkoop en 
dat zagen wij niet zo zitten. ‘Wij’ dat waren de 
jurist Rupert van Heijningen, Guido de Sturler 
voor  architectonische inbreng en ik deed zo’n 
beetje de pr en marketing – ik heb ooit Nijen-
rode gedaan.” 

Opvolger(s) gezocht
Naast tevredenheid is er enige wrevel. Groenen-
dijk: “Ik kom nogal eens vrijwilligers tegen die 
alleen maar bezig zijn met hun eigen straatje. 
Zodra ze hun doel hebben bereikt, haken ze 
af.” Het valt hem op dat de laatste tijd bijna al-
leen bewoners van de nieuwbouw zich tot het 
bestuurswerk voelen aangetrokken. “Het moet 
natuurlijk niet zo zijn dat het bestuur straks uit-

sluitend uit fl ateigenaren bestaat.” Zegt de man 
die zelf tot zijn grote plezier in een 19e- eeuws 
pand in de Borneostraat woont. Nog even en 
de Bewonersorganisatie moet het zonder hem 
doen. Hij zal node gemist worden. Wie zich 
kan vinden in zijn betrokkenheid met de buurt, 
wordt gevraagd zich aan te melden. 

hb

 Hans Groenendijk
eigenzinnig bestuurslid, houdt het voor gezien

“Een van onze mooiste successen was toch wel dat we hebben kunnen verhinderen 
dat Madurodam de op- en afritten bij de Dr A. Jacobsweg kon afsluiten en later een stuk
van de Koninginnegracht zou inpikken om dat in te richten als parkeerterrein.

Onder deze titel zijn onze buurtgenoten 
Françoise Poll en Jan de Gelder van start 
gegaan met een bijzonder initiatief. 

Eerder al waren op de Malakkastraat 
bijzondere bijeenkomsten over ‘zaken die 
ons bezig houden’ te bezoeken. Er werd 
bv. gediscussieerd over Europese verkie-
zingen en het nieuwe ziektekostenstel-
sel. In de komende serie wordt een wat 
persoonlijker en diepere laag aangeboord. 

Het gaat over angst, terreur en geweld (Jan 
Andreae was op zondagavond 8 oktober in 
de Vredeskapel). Of over de combinatie van 
zang- en tekenkunst (met o.a Astrid Seriese 
op zondagmiddag 5 november, 15 uur in 
Malakkastraat 16). Ook kunt u zich opgeven 
voor een vijftal workshops (‘Verdriet en 
Verlangen’) die vanaf februari gehouden 
gaan worden. Meer informatie bij Françoise 
Poll tussen 10 en 12 op telefoon 350 37 85 of 
via pollshoogte@hotmail.com.

Hoewel de tunnel strikt genomen niet 
in onze wijk ligt hebben we toch veel te 
maken met de uiteindelijke resultaten 
en de gevolgen daarvan.

Daarom toch weer 
even een laatste 
“stand van zaken” 
om u op de hoogte 
te houden.
Op dit moment is 
men aan het boren, 
op 120 meter diepte 
en 24 meter onder 
NAP. Men werkt 
in 4 shifts per dag 
met de speciaal 

gebouwde tunnelboormachine.
Bovengronds merk je er weinig van, maar 
onder de grond ‘rijdt’ een immense boor-
fabriek van ruim 63 m lang, met voorop 
het graafwiel met een diameter van ca 10,5 
meter! Per dag wordt zo’n 15 meter tunnel 
gemaakt!

Herinrichting Waalsdorperweg 
en aansluiting op Hubertusviaduct
De gemeente heeft een ontwerp gemaakt 
voor de herinrichting voor de wegen om 
ervoor te zorgen dat e.e.a. klaar is op het 
moment dat de tunnel opengaat (juni 2008).
Op de inloopavond op 14 september j.l. 
kreeg ik een goede indruk van hoe alles er 
uiteindelijk uit zal zien.
Omdat er minder verkeer zal zijn op de 
Waalsdorperweg zullen de stoplichten daar 
straks vervallen. Tussen de Raamweg en 
v. Berwaerdeweg is een tweerichtingfi etspad 
gepland, dat aansluit op de fi etspaden langs 
de Waalsdorperweg. 
Het voor onze wijk zo belangrijke en drukke 
fi ets/wandelpad langs de trambaan  kwam 
natuurlijk niet voor op de tekeningen, maar 
de oversteek over de Raamweg is goed gere-
geld met stoplichten. Of  er nu een (bij tram-
halte Riouwstraat, toegezegd na de zomer 
2007!) bruggetje komt of niet: in alle geval-
len steken de fi etsers over daar waar men nu 
oversteekt, met stoplichten geregeld.
Wilt u meer informatie? Het gemeentelijk 
ContactCentrum in het Stadhuis aan het 
Spui kan u er alles over vertellen (open ma. 
t/m vrij. 07.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 
uur).

Gaat u zelf eens een kijkje nemen in het 
Informatiecentrum van de tunnel (open 
op di. en woe. van 12.00-16.00 uur) op het 
bouwterrein aan de Landscheidingsweg. 
Ook kunt u meer informatie vinden op 
www.denhaag.nl/hubertustunnel

Figureren voor Paul Verhoeven
Stand van zaken 
bouw Hubertustunnel

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

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

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

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

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

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

Statenplein 1
(hoek Eisenhowerlaan)
2582 ew ‘s Gravenhage

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

n o t a r i s s e n

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

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

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

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

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

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

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

1949 2002

Archipel
ZONWERINGEN & ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB  Den Haag

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

Fax: 070-362 29 66 

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS 1949

Markiezen
Zonneschermen
Rolluiken
Horren

Horizontale
Verticale jaloezieën
Screens
Parasols

✓ ✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

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

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

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

uitsmijters, soepen, etc.
Geopend van maandag t/m vrijdag 

van 6.00-18.00 uur.
tel.070-350 47 25 

fax 070-350 47 25 (catering)

kapsalon 

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

Borneostraat 136
telefoon (070) 350 59 80

DE POUS & VISSER

BELASTING
JURIDISCH

ADVISEURS

Telefoon (070) 352 36 42

Fax (070) 322 74 69

Borneostraat 247

2585 SC  ‘s Gravenhage

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

• Bandolera                                       
• Expresso
• Rayure
• MAC jeans en pantalons
• Zerres
• Accessoires

Frederikstraat 22 
Telefoon  070 – 365 6333

La Ropa
Damesmode & Accesoires



  oktober 2006   archipel & willemspark   11

 De Vredeskapel is een protestantse 
wijkgemeente, die voor iedereen 

open staat. Elke zondag om 10.30 u is 
er een kerkdienst (tevens crèche). 

De Vredeskapel houdt zich 
vanuit haar christelijke inspiratie 

bezig met een leefbare wereld.

vredeskapel

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

19 oktober, 19.30 uur, een avond over: 
‘Het publieke/politieke spreken van de kerk’. Malakkastraat 3.  
Vragen die aan de orde kunnen komen zijn:
• wanneer en op welk vlak moet de kerk zich uitspreken; 
• wat voor verantwoordelijkheden heeft de kerk als het gaat om 
 gerechtigheid en barmhartigheid;
• liggen er nog uitdagingen. Zoja, welke vindt u?  
• hoe verhouden kerk en overheid zich tot elkaar.
Een belangrijke gastspreker zal de avond inleiden. Na afl oop (ongeveer 
21.45 uur) is er een drankje. Zet het in uw agenda en praat mee!

1 november, avond met Bob Goudzwaard.  
Thema: ‘Van grenzen weten’ (over duurzaamheid en gerechtigheid). 
Vredeskapel, Duinzichtkerk en Maranatha-kerk organiseren gezamen-
lijk deze avond, die voor iedereen open staat. Let wel: locatie: Mara-
natha-kerk, 2e Sweelinckstraat 156. Een aanrader!

agenda vredeskapel
Open maaltijd
Maandag 6 november en maandag 4 december.  Kosten: 3 euro,
Malakkastraat 7. Opgave bij Hans ter Schegget, Tel: 3255304.

Maaltijd met Huize Tichelaar  vrijdag 13 oktober 
Vrijdag om 18.00 uur bent u weer welkom om mee te eten. Heerlijke 
maaltijd en live-muziek. Iedereen geniet van de gemoedelijke sfeer. 
Voor de bewoners van Huize Tichelaar (maatschappelijke opvang) 
betekent het: gelijkwaardig contact, samen plezier hebben. Voor uzelf 
de ontdekking: zo kan het dus ook! 

Amnesty-schrijfgroep
Schrijfavond op maandag 6 november maandag 4 december om 20.15 
uur, Malakkastraat 7

Jezus basaal  een serie van 5 woensdagavonden 
Basale knowhow over het Christelijk geloof. Direct, informatief en 
practisch. 11 oktober, 8 november en 13 december, o.l.v.  ds. Jacob Korf 
en/of ds. Casper van Dongen. Locatie: Duinzichtkerk, v. Hogenhouck-
laan 89.

Mantelzorg 
Ook dit jaar kunt u namen doorgeven van mantelzorgers waar wel even 
aandacht aan besteed mag worden.  Zie onder. 

Tenslotte wijs ik u op de actie voor Congo en, natuurlijk:  
het concert van Miranda van Kralingen op 14 oktober, om 20.00 uur, 
in de Vredeskapel.

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

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

Rond Sint Jacob

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan 
de Parkstraat vormt samen met het Willibrordus-
huis in de Oude Molstraat en met medewerking 
van de Broeders van St. Jan een spiritueel cen-
trum in het hart van Den Haag. De kerk staat aan 
de rand van onze wijk en  Archipel-Willemspark 
behoort tot deze parochie!

Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen 
om 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur 
(gezinsviering). Voor overige vieringen en 
activiteiten in de week zie info-adres.
 

Kinderbijbelclub
U wilt  uw kind een zo compleet mogelijke opvoeding 
meegeven. Geloofsopvoeding en kennismaken met de 
bijbel horen daar zeker bij. In onze parochie bestaat 
de mogelijkheid om uw zoon/dochter mee te laten 
doen met de kinderbijbelclub, die iedere donderdag 
bijeen komt. Een uurtje geloofsonderricht met zin-
gen en spelen, aangepast aan de leeftijd van uw kind 
(vanaf groep 3). We zijn weer gestart op 21 september 
2006. Maar uw kind kan nog aansluiten. Aanvang: 
15.45 uur. Einde: 17.00 uur. Vanaf 15.00 uur, dus direct 
na schooltijd, staat de deur van de Maria ten Hove-
zaal, Willemstraat 60a open. In de loop van het jaar 
wordt aandacht besteed aan de voorbereiding op de 
grote feesten van Kerstmis en Pasen. 
Ook kunt u uw zoon of dochter opgeven voor de voor-
bereiding op de eerste H.Communie (groep 3 en 4) of 
op het heilig Vormsel.
Nadere informatie krijgt u van zuster Jacinta, Pasto-
rie Willemstraat 60, tel. 3605592

Activiteiten voor ouderen door de St. Jacobsstaf
In de wijk Archipel-Willemspark is de ziekenbezoek-
groep de Jacobsstaf actief. De vrijwilligers bezoeken 
zieken en aan huis gebonden ouderen. Zij bezoeken 
thuis maar ook in zieken- en verpleeghuizen. Ook 
worden er uitstapjes georganiseerd en wordt begelei-
ding gegeven bij ziekenhuisbezoek.
Als u voor uzelf of voor iemand die u kent bezoek op 
prijs stelt laat u het ons dan weten. Een telefoontje 
naar Janny Witteman Kaptein (tel 3879930 ) of Lore 
Olgers (tel 3244118).  

Voor de maanden oktober en november zullen nog en-
kele uitstapjes worden gepland. De data zullen worden 
bekend gemaakt in het Schakelpunt en het Klokhuis. 
Of belt u naar bovenstaande telefoonnummers.

Najaarsvorming 2006
Dit najaar zullen er een aantal boeiende inleidingen 
worden gehouden over de encycliek Deus Caritas est 
(God is Liefde). De avonden zijn 26 oktober en 9 en 23 
november.
Plaats: Maria ten Hovezaal, Willemstraat 60a
Aanvang: 20.00 uur (na de eucharistieviering van 
19.15 uur in de Jacobuskerk), afsluiting: 21.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Opgave vooraf is niet nodig. 

 Pastorie H.Jacobus de Meerdere
 Pastoor H.J.M.Hofstede 
 t. 3605592    f. 3608843 
 e. h.jacobus@wolmail.nl

Op vrijdag 22 september j.l. was er o.a. 
voor ouderen uit o.a. Archipel & Wil-
lemspark een bijeenkomst in verzor-
gingshuis Florence Oostduin onder de 
noemer Senioren in Beweging. 

Van 1 okt. t/m 30 november een 
fototentoonstelling van Darryl 
Krenten met als thema Natuur. 

Emigratiestromen naar Amerika
Op  woensdag 25 oktober a.s tussen 
13.45-15.30 zal mw N. Kennedy, kunst-
historica een lezing houden over de 
twee immigratiestromen van Neder-
landers naar Amerika. Zij is Ameri-
kaanse van Nederlandse afkomst en 
woonde in Iowa en nu in Michigan.

Florence Het Schakelpunt
Burgemeester Patijnlaan 1900 
is 7 dagen per week open tussen
 10.00-16.00 uur. Iedere dag koffi e/thee/
maaltijden, waarbij 2x per week een
maaltijd om 16.45 uur. Kosten 3-gangen-
menu € 6,- (incl koffi e/thee). Overige 
dagen 3-gangenmenu om 12.00 uur. 
Kosten €5,50. Aanmelden voor maal-
tijd minimaal een dag vooraf. 
Info nodig? t. 354 39 27 tussen 10.00-
12.00 en 14.00-16.00 uur.

Verder een servicepunt voor zorg(aan)-
vragen, prikpost voor huisartsen, 
pedicure, schoonheidsspecialiste. 
Er is een wisselbibliotheek, die  op 
woensdag tussen 10-11.30uur open is.

Wilt u graag uw kennissenkring 
uitbreiden? Gewoon voor de gezel-
ligheid of omdat u iemand zoekt 
om een specifi eke hobby mee te 
beoefenen? Dan kunt u zich gratis 
inschrijven bij de senioren contact 
bank centrum.

Wij werken intensief samen met de 
4 andere spreekuren in de stad en or-
ganiseren ook een paar maal per jaar 
een koffi econtactochtend om men-
sen te ontmoeten. Verder krijgt u de 
“contactadvertenties” van alle inge-
schrevenen in het stadsdeel en inci-
denteel van allen uit de stad. U wordt 
indien nodig geholpen bij het zoeken 
naar voor u geschikte contacten.

De vrijwilligers Margo, Aad, Will en 
Bert staan u graag te woord en leggen 
u de gang van zaken uit.

Waar: WDC de Heldenhoek, Eland-
straat 88, 070-346 97 19
Wanneer: elke woensdagochtend van 
10.00 – 12.00 uur

Oppascentrale mantelzorg zoekt 
dringend nieuwe vrijwilligers
Regelmatig bereikt mij de vraag van 
mantelzorgers of ik een vrijwilliger 
ken, die af en toe de zorgbehoevende 
gezelschap zou willen houden. De 
mantelzorger kan dan even op adem 
komen en tijd op eigen wijze invul-
len. Bent u nieuwsgierig geworden 
naar deze functie? Wilt u meer infor-
matie? Neemt u dan contact op met 
Patricia Haverkort, consulente oude-
renwerk van de st. WOC.
Bereibaar op maandagochtend in 
’t Klokhuis: 070-350 35 11 
en op woensdagen vrijdag in de Hel-
denhoek: 070-424 80 00.

Senioren Contact Bank Centrum

Schakelpuntjes…

a d v e r t e n t i e



Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis

Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11    f. 070 358 71 90

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

Beheerder Willem van der Toorn

De heer M.C.C. Bakker  voorzitter 
martinbakker@stichtinghetklokhuis.nl

De heer R. Klein  penningmeester 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw L. de Bles  lid 
liesbethdebles@stichtinghetklokhuis.nl

De heer M. Groeneveld  lid 
melchiorgroeneveld@stichtinghetklokhuis.nl

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

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

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

Trombosedienst 
zr. Haringsma, dinsdag van 10.45-11.00 uur

12   archipel & willemspark   oktober 2006

In augustus is de gemeente begonnen met het ver-
bouwen van het Klokhuis. De toiletten zijn als eerste 
gemoderniseerd, daarna is men begonnen met de 
vervanging van de plafonds op de bovenste etage. De 
planning is nog niet hele-
maal duidelijk. Eind ok-
tober zal waarschijnlijk 
worden begonnen met 
het vernieuwen van de 
keuken. Voor de activitei-
ten zal er geregeld hinder 
zijn en dat duurt tot aan 
het einde van dit jaar. 
Het stof zal de komende 
maanden om onze oren 
dwarrelen. Daarvoor onze 
verontschuldigingen.

Groot onderhoud Klokhuis

Bestuurswisseling 
Stichting Het Klokhuis
Per 1 april is Gratia Prisse afgetreden als bestuurslid 
van de Stichting. In haar plaats is gekomen Josien Ro-
bertson. Zij vervult de vakante plaats van secretaris. Er 
is nog plaats voor enkele nieuwe bestuursleden.

Ouderenwerk spreekuur 
op maandagochtend
De consulente ouderenwerk werkzaam 
voor de Welzijnsorganisatie Centrum 
houdt wekelijks spreekuur in ‘t klokhuis 
op de maandagochtend van 9.45 – 11.45 
uur voor alle bewoners vanaf 55 jaar. Heeft 
u vragen of wilt u iets bespreken op het 
gebied van het ouder worden of zoekt u 
informatie betreffende voorzieningen en 
activiteiten dan kunt u bij haar terecht.  
Ook mantelzorgers kunnen voor overleg of 
informatie contact opnemen. 
Op andere dagen is Patricia Haverkort be-
reikbaar in WDC de Heldenhoek, Eland-
straat 88 070-3469719.

Gezellig samen eten 
in ’t Klokhuis
Velen van u herkennen het volgende wel: 
niet altijd zin om te koken als je alleen 
woont en soms zou u best gezellige tafel-
genoten willen hebben voor een praatje 
onder het eten. Op dinsdagavonden kunt 
u samen met wijkbewoners, allen vanaf 55 
jaar, een 3-gangen maaltijd nuttigen. Een 
ander kookt voor u, dekt de tafel, serveert 
uw eten en wast daarna weer af. Naast dit 
gemak heeft u tafelgenoten waar u een 
praatje mee kunt maken. Nieuwsgierig ge-
worden? Kosten € 5,- per keer, contant te 
voldoen op de avond zelf.
Waar: ’t Klokhuis, Celebesstraat 4.  
telefoon: 070-350.35.11
Wanneer: op dinsdagen om 17.30 uur
(uiterlijk maandagochtend reserveren).

Bestuursleden gevraagd
De Stichting Ouderenwerk Archipel/Wil-
lemspark/Zeeheldenkwartier komt op voor 
de belangen van mensen vanaf 55 jaar en 
schept waar nodig voorwaarden voor acti-
viteiten en projecten, zoals maaltijdprojec-
ten, culturele activiteiten, telefooncirkels, 
uitstapjes en voorlichtingsbijeenkomsten.
Verder ondersteunt zij wijkbewoners, die 
in de knel komen waar het wijkaange-
legenheden betreft. Het bestuur zet het 
ouderenwerkbeleid uit samen met consu-
lenten ouderenwerk van de Stichting Wel-
zijnsorganisatie Centrum. Wij hebben be-
hoefte aan mensen, die zelf 55 jaar of ouder 
zijn, die het welzijn van de oudere (mede-) 
buurtbewoners ter harte gaat, en die met 
ons willen meedenken en -werken. 
Wanneer u zo iemand bent, dan nodigen 
wij u van harte uit contact op te nemen 
met mw. G. Arkes, secretaris, tel. 070-392 
74 96 of een van de consulenten Ouderen-
werk, Patricia Haverkort en Matthias Wen-
zel p.a. WDC de Heldenhoek, Elandstraat 
88, 070-346 97 19.

Informatiekaart 
voor ouderen
Voor belangstellenden is er een “Infor-
matiekaart voor Ouderen” verkrijgbaar 
in WDC De Heldenhoek. Op deze kaart, 
die aangeboden wordt door het Ouderen-
werk, staan een aantal voorzieningen op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn in 
Centrum, waarop wijkbewoners een be-
roep kunnen doen. De kaart biedt een han-
dig overzicht, in een groot lettertype, dat 
gemakkelijk is te raadplegen. De kaart is 
gratis verkrijgbaar bij WDC ‘t Klokhuis, 
Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

Koempoelan
Het nieuwe seizoen is van start gegaan op 
13 september 2006. Met een meer dan uit-
verkochte zaal is er een spetterend leuk 
optreden geweest van mevrouw Putu Bali-
murni met haar danseressen. Zij heeft ons 
uitleg gegeven over de technieken en bete-
kenissen van de Balinese dansen en schit-
terende kleding en was er op woensdag 
11 oktober een geslaagde modeshow ver-
zorgd door Inecke Koenecke met een aan-
tal wijkbewoonsters  als mannequins. Op 8 
november zal Marise Disco ons op haar be-
kende enthousiaste wijze meenemen naar 
de 2e Atjeh expeditie. Op 13 december zal 
Vilan van der Loo, de bekende columniste 
van de Haagsche Courant, met ons samen 
het jaar afsluiten aansluitend gevolgd door 
een heerlijke Indische maaltijd. 
Deze middagen vinden  tijdelijk plaats in 
Het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900  
i.v.m. verbouwing van ‘t Klokhuis, entree 
programma bedraagt  € 2,50 ( incl. 1 kopje 
thee of koffi e). Uitgezonderd de maand de-
cember kunt u zonder te reserveren naar de 
koempoelan komen. Het programma start 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Telefooncirkel
De Telefooncirkel is er voor ouderen die al-
leen wonen, of moeilijk de deur uitkomen. 
De Telefooncirkel wordt iedere ochtend 
gestart door een vrijwillige medewerker 
tussen 9.00 en 10.00 uur. De deelnemers 
bellen elkaar en de laatste deelnemer belt 
de vrijwillige medewerker. Zo is de cirkel 
rond. Wanneer een deelnemer niet op-
neemt kan er hulp ingeschakeld worden. 
De Telefooncirkel biedt de deelnemers een 
gevoel van veiligheid en iedere dag tele-
fonisch contact. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden, buiten de telefoonkos-
ten die men maakt. Voor informatie kunt u 
bellen met dhr. Schuurman, de coördina-
tor, tel. 310 63 09 of dhr. M. Wenzel, consu-
lent Ouderenwerk, bereikbaar in WDC De 
Heldenhoek, via tel. 424 80 00.

Wijkbus zoekt chauffeurs
De Wijkbus “Stap in” is dringend op zoek 
naar vrijwillige chauffeurs, die één of meer 
dagdelen per week willen rijden. De wijk-
bus biedt aan (minder mobiele) oudere 
wijkbewoners in de Archipelbuurt, Wil-
lemspark en Zeeheldenkwartier voordelig 
vervoer van deur tot deur aan. Chauffeurs 
wordt een prettige werkomgeving en dank-
baar (vrijwilligers)werk aangeboden.
Belangstellenden kunnen contact opne-
men met  de coördinator dhr. W. Kool of de 
secretaris mevr. T. v.d. Donk, resp. tel. 323 
78 30 en 350 40 10.

Winterweekend
Op zondag 8 oktober beet toneelvereniging 
DVV de spits af met twee blijspelen (eenak-
ters), nl. “Mamma Mia” van Loek de Waal 
en “Het Spook”.
Op zondag 22 oktober voert de toneelver-
eniging van de politie “Dindua” het blij-
spel “Zusters in zaken” van Ton Davids 
op in WDC De Heldenhoek. Er zijn nog 
toegangskaarten beschikbaar! Tot eind de-
cember zijn de winterweekends in de Hel-
denhoek i.v.m verbouwing van ‘t Klokhuis.
Zondag 12 november geeft Ank Burgers 
een harpconcert “Muzikale rondreis door 
de wereld van de harp”. 
Op zondag 26 november a.s. treedt een kin-
der- en een tienerkoor op.

De bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur 
en duren tot circa 17.30 uur. De prijs be-
draagt € 4,00 (Ooievaarspas € 2,75), in-
clusief een maaltijd. Toegangskaarten zijn 
verkrijgbaar vanaf twee weken tevoren tot 
de donderdag voorafgaand aan de winter-
weekenden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
recepties van de wijk- en dienstencentra 
De Heldenhoek, Elandstraat 88, via tel. 424 
80 00  en ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, tel 
350 35 11.
Het Winterweekendprogramma is fi nan-
cieel mede mogelijk gemaakt door de St. 
Katholieke Noden, St. van Fentener van 
Vlissingen en de Gravin M.A.O.C. van By-
landtstichting (Mariafonds).

Vanaf september start Joyce van Nelfen 
met verschillende Oosterse bewegings-
technieken in het Klokhuis. 

Wat is TaiJiQigong? 
Om kort uit te leggen: Qigong is werken 
met levensenergie. De oefeningen kunnen 
staand, zittend of liggend beoefend wor-
den. Dat maakt Qigong tot een vorm van 
bewegen voor alle leeftijden. Het is zeer 
uitgebreid en bestaat o.a. uit verschillende 
technieken voor ademhaling, meridiaan-

kloppen, drukpunt massage, sierlijke be-
wegingen, meditatie en andere manieren 
om met energie te werken. 

TaiJiQuan 
is een Chinese bewegingskunst die haar oor-
sprong vindt in de Chinese krijgskunsten. 
Tijdens de TaiJiQuan werken we met de 24 
vorm. Deze vorm omvat de basisbewegin-
gen van de TaiJiQuan. De QianLong waaier-
vorm is ook gebaseerd op de TaiJi-principes, 
uitgevoerd met een waaier. Het is een goede 

aanvulling voor de TaiJiQuan en komt dicht-
bij de inhoud van een TaiJi-oefening. 
De intentie van de lessen is mensen bewust 
te laten worden van hun innerlijke kracht. 
Leren luisteren naar de signalen die het li-
chaam geeft en bewegen vanuit eigen kun-
nen. Maar vooral ook, plezier ervaren aan 
de bewegingen.

Lestijden
• Qigong van 09.00 tot 10.15 uur.
• TaiJiQuan24 en TaiJi Waaier van 10.30 
 tot 11.45 uur. 
 Gratis proefl es.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Joyce, telefoon: 070-3635074. 
Website: www.taiji-qigong.nl  

TaiJiQigong en -Quan lessen 
op zaterdagochtend in het Klokhuis

In september starten nieuwe activiteiten 
zoals talencursussen maar ook:
• Koempoelan 
• Cursus Oriëntaalse Dans
• Cursus Aikido
• Cursus QiGong 

• Koersbal
• Powerstretch
• Bridgeclub
• Theosofi sche bijeenkomsten
• Qigong en TaiJi Quan 
• Alexandertechniek

• Cursus Kunstgeschiedenis
• Sodurado  

Nieuwe activiteiten in Het Klokhuis

Info-punt 070-350 35 11
Of kijk op www.archipelbuurt.nl 
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