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Bezwaarschrift ingediend
tegen het VerkeersCirculatiePlan

Op woensdag 31 oktober vindt in
’t Klokhuis een Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging ’t Klokhuis plaats;
aanvang 20.00 uur.
Op de agenda staan:
1 Notulen vorige vergadering
2 Ontwikkelingen Klokhuis
3 Statutenwijziging*
4 Begroting 2008
5 Rondvraag
Het voorstel is:
aan art. 3 een derde lid toe te voegen
luidende: De vereniging heeft geen winstoogmerk. Aan art. 8 toevoegen een vijfde lid
luidende: De bestuursleden ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden.
Leden en belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd. De leden worden ook schriftelijk
uitgenodigd.

gemeente met de behandeling ervan kan wachten tot de uitkomst
van het onderzoek bekend is. Het bezwaarschrift hebben we samen
met de Vereniging Laan Copes, de twee kinderdagverblijven, en
eenenzeventig bewoners ingediend.
Inmiddels heeft de gemeente op
2 augustus laten weten dat ze van plan
zijn het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. Daarop hebben wij
(op 4 september) weer een vervolg op
het bezwaarschrift geschreven met de
redenen waarom het volgens ons wél
ontvankelijk moet zijn. Dit juridische
gevecht zal ongetwijfeld vervolgd
worden. Maar het is de moeite waard,
want niemand wil toch dat de luchtverontreiniging (en het lawaai en de onveiligheid)
door het verkeer het leefmilieu in onze wijk gaat verpesten?

Fietsbrug
>> pagina 3

Adieu, kastanjes
>> pagina 2 en 12

E. Blitz

Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark
verrast 65–plussers op 2 november a.s.
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november a.s worden in Den Haag de MADD-dagen
gevierd, waarbij vrijwilligers zich inzetten voor een ander. MADD = Make A
Different Day en dat geldt voor de vrijwilligers én de begunstigden.
Dit jaar wilde Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark iets leuks doen voor de
vele 65+ ouderen in deze wijk, die niet zo gemakkelijk uitstapjes kunnen maken of
organiseren om diverse redenen.
Er is een keuze mogelijk tussen twee programma’s op vrijdag:
1e programma: vanuit Het Schakelpunt, Burg.Patijnlaan 1900 gaan we met een
informatieve bustocht door Den Haag/nieuwe wijken en Westland en bezoeken
Xotus (bij Delft). Xotus is o.a een groot tropisch tuincentrum, waarbij een
restaurant/toko met Indische hapjes. Behalve kijken kan men hier ook desgewenst
kopen. U krijgt hier kofﬁe met wat lekkers aangeboden.
lees verder op pagina 2

Schelpkade aan ’t woord
>> pagina 6/7

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
International on the homepage.

www.archipelbuurt.nl

Aanmeldingsstrook voor 65+ Archipellers
en Willemsparkers vóór 31 oktober.

©

LEDENVERGADERING KLOKHUIS

De gemeenteraad heeft op 14 juni besloten het VCP in 2009 in te
voeren. Een paar gemeenteraadsleden hadden wel enig oog voor
de door ons geuite bezwaren. Daardoor is er een motie aangenomen
om te onderzoeken of de centrumring
verlegd kan worden van de Laan
Copes/ Patijnlaan naar het Telderstracé. Aangezien het echter ongewis is
wat er uit dat onderzoek gaat komen
heeft het bestuur van Archipel/
Willemspark op 24 juli toch al een
bezwaarschrift ingediend, geheel in
lijn met onze eerdere in de wijkkrant
vermelde bezwaren. Op de wijkvergaderingen was immers ook gebleken
dat daar in de wijk massaal steun voor
was. We konden niet wachten tot de uitkomsten van het onderzoek
bekend zijn, want dan is de zes-weken-termijn waarbinnen
bezwaren moeten zijn ingediend, al voorbij.
Wel hebben we in het bezwaarschrift geschreven dat de

Omcirkelen wat u wilt s.v.p.
ü Ik kies voor de bustocht.
ü Ik wil graag opgehaald worden door de wijkbus.
ü Ik kies voor tea en muziek in ’t Klokhuis.
ü Ik wil graag opgehaald worden door de wijkbus.
Naam
Adres
Tel
Graag inleveren in enveloppe ten name van:
MADD 2 november, Bewonersorganisatie A/W, Celebesstraat 4
Als u zich opgegeven heeft en toch onverhoopt verhinderd bent, s.v.p. zo snel
mogelijk doorgeven: tel. 350 57 38, want dan kan iemand anders meegaan.
Bent u niet in staat op 2 november aan iets mee te doen?
Op 3 november heeft ’t Klokhuis een Open Dag.
zie pag. 12

oktober 2007 archipel & willemspark 1

>> vervolg van pagina 1 Laat u verrassen: maak er eens een heel andere dag van

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
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 Graaﬂand
t. 360 41 95
Secretaris, mw A.G. BeekmanOtte t. 354 80 06
Penningmeester, dhr R. Klein
t. 362 57 44

lid, mw. E. Blitz
t. 364 87 27
lid, dhr. W. Taekema
lid, dhr. A. Bloembergen
Contactpersoon Verkeer
aleksander@archipelbuurt.nl
Contactpersoon
Openbare ruimte
josien@archipelbuurt.nl
wijkberaadsvergadering
donderdag 15 november 2007
20.00 uur, ’t Klokhuis,
Celebesstraat 4
wijkkrant
Sluiting kopij:
5 november 2007
Sluiting advertenties:
15 november 2007
p/a Celebesstraat 4

2585 tj Den Haag
secretariaat@archipelbuurt.nl
redactie
Herman Blokpoel, Eva Drijver,
Auke v.d. Kooi, Ellen Struick,
Michiel Ottolander,
Else Ponsen, Cathrien Ruoff

2e programma: in het prachtig verbouwde Klokhuis, Celebesstraat 4
wordt u deze middag een gevarieerde (high)-tea aangeboden, met een
muzikaal optreden door Harold Veenstra.
Dit programma is ook geschikt voor minder-mobiele ouderen, die graag dicht
bij huis een leuke middag willen. Ook voor slecht-zienden is dit een aantrekkelijk
programma. Voor mensen, die verder weg wonen bestaat de mogelijkheid om
opgehaald te worden en onze wijkbus beschikt over een liftje!

illustraties / vormadvies
Jean Cloos

Aanvangstijd: 14.00 uur en om 17.00 uur is het afgelopen.
Maximum aantal deelnemers: 50 personen.

vormgeving
Wilmar Grossouw
website
www.archipelbuurt.nl
website redactie
website@archipelbuurt.nl

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

Prikpost huisartsen
dinsd. en dond. 09.00 -10.30 uur
Wisselbibliotheek
woensdag van 10.00 -11.30 uur

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

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

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

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

Zorgwinkel
ma. t/m vr. 09.00 - 16.00 uur
Ria Koppert, Annelies v.d.
Heijden, t. 306 34 30
tel. bereikbaar 08.00 - 16.30 uur

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

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

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

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

Katten op

Oppassen geblazen!

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

pas!

De redactie heeft reacties ontvangen van wijkbewoners, die willen oppassen. Wij zijn “doorgeeﬂuik”,
maar zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering.
U moet zelf afspraken maken over tijden, kosten en overige voorwaarden.
Onderstaande personen hebben zich opgegeven als oppas:
Mw M. Polak (65 j.) ’s avonds t. 070 350 61 16
Emilie Hoefnagels (18 jaar) t. 070 427 61 87
Anneke Kreemers (15 jaar) t. 06 488 34 337
Marius ter Kuile (14 jaar)
t. 070 360 01 73

Renske Verhulst (18 jaar)
Vincent Verhulst (18 jaar)
Nynke Verhulst (15 jaar)

t. 070 352 15 43
t. 070 352 15 43
t. 070 352 15 43

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

2 archipel & willemspark oktober 2007

Vertrek en terugkomst: op vrijdag 2 november vanaf 9.15 uur is Het Schakelpunt
open (kofﬁe!) en om 9.45 uur vertrekken we en zijn om ca. 13.00 uur weer terug.
Het is mogelijk met de wijkbus opgehaald/thuisgebracht te worden als u te ver
van Het Schakelpunt woont. Geschikt voor ieder, die nog zelf/of met enige
hulp een bus in- en uit kan stappen en zonder rollator kan lopen.
Maximum aantal deelnemers: 50 personen

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 kinderpartijtje of een vergadering.
Bovendien kan je deelnemen
aan vriendendagen. Leden,
vrienden en donateurs
ontvangen regelmatig
nieuwsbrieven.

“Ik ween over kastanjes
in de knop gebroken”
Al 272 kastanjes gekapt
Ook al weten wij dit al langer, steeds schrik je weer van de
feiten en de gevolgen: bijna de helft van de Haagse
kastanjebomen is ziek. Oorzaak is de kastanjebloedingsziekte. Een gemuteerde bacterie uit de Pseudomonas
syringae-groep is de veroorzaker. Tegen deze nieuwe,
mogelijk besmettelijke ziekte is ondanks allerlei
onderzoeken nog geen adequaat bestrijdingsmiddel
gevonden. Al 273 kastanjebomen zijn of worden gekapt.
In onze wijk treft dat kastanjebomen aan het Nassauplein, de Schelpkade, Patijnlaan en Scheveningseweg.
Herkenning
De kastanjebloedingsziekte is te herkennen aan roestbruine vlekken op de stam,
waaruit als de ziekte ernstiger wordt donkerrode, stroperige vloeistof komt. De bast
sterft rondom af en als die bast volledig rondom afsterft, sterft de kastanjeboom zelf.
Lees verder op pag. 12

Senioren allerlei:
Vrijwilligers oppasservice mantelzorg gezocht!
Stel u heeft een zieke partner. U durft
hem of haar niet meer alleen thuis te
laten. Hierdoor trekt u zich terug uit
het maatschappelijke leven, en
activiteiten zoals sporten of een
uitstapje doet u niet meer. U raakt in
een isolement. Uw dagvulling
bestaat (bijna) alleen nog maar uit
zorgen voor de ander. Veel mantelzorgers raken of zijn overbelast.
Precies om deze reden bestaat de
oppasservice mantelzorg. De huidige
vrijwilligers zitten helemaal vol en
zoeken nieuwe oppas-collega’s om aan
de vraag van mantelzorgers te kunnen
voldoen. Spreekt dit stukje u aan en
heeft u minimaal twee dagdelen per
maand tijd om iets voor een ander te
doen? Meldt u zich dan aan bij Patricia
Haverkort, Consulent Ouderenwerk
van St. WOC.
Telefoonnummer: 070 424 81 17
of via ’t Klokhuis: 070 350 35 11.
Mantelzorgers in beeld
Soms is het prettig eens in een ongedwongen sfeer bij elkaar te komen
en ervaringen uit te wisselen. Gewoon
zomaar of aan de hand van een thema.
Hebt u hier als mantelzorger ook behoefte aan meld u dan zich bij Patricia
Haverkort. Bij uw aanmeldingen zal er
met u gekeken worden waar uw behoefte
ligt. Bijvoorbeeld: een aantal bijeenkomsten in een groep(je) met een vast
thema, een mantelzorg inloop (kofﬁe)
café of…
Telefoonnummer: 070 424 81 17
of maandagochtend op 070 350 35 11
(’t Klokhuis)
Senioren Contact Bank
Nog steeds wordt er elke woensdagochtend van 10 – 12 uur spreekuur
gehouden in de Heldenhoek,
Elandstraat 88. Veel mensen hebben

zich inmiddels (gratis) ingeschreven en
nieuwe contacten opgedaan.
Zo zijn er mensen die met elkaar kofﬁe
drinken, eten koken, wandelen en
ﬁetsen en zelfs met elkaar op vakantie
gaan. Een aantal keren per jaar
organiseren de vrijwilligers samen met
de consulent een kofﬁeochtend of
middag. Belt u gerust eens op voor
informatie of meldt u zich op de
woensdagochtend in de Heldenhoek.
070 424 81 12 (Senioren contact Bank)
of bij de consulent 070 424 81 13.
Bestuursleden gevraagd
Bent u 55 jaar of ouder en wilt u meedenken en beslissen over activiteiten
en projecten voor ouderen in het
Zeeheldenkwartier, de Archipelbuurt
en Willemspark, dan kunt u bestuurslid worden bij de St. Ouderenwerk
AWZ. Eén keer per zes weken wordt er
overdag vergaderd met de consulenten
Ouderenwerk van de Welzijnsorganisatie Centrum.
Vanwege het vertrek (door ziekte) van
een aantal van onze leden zoeken we
nieuwe enthousiaste mensen die willen
meedenken en -doen.
Wanneer u belangstelling heeft, wordt
u verzocht contact op te nemen met
mevr. G. Arkes, tel. 392 74 96.
Dinsdagavond gezellig eten met
elkaar in het Klokhuis (55+)
Ook dit seizoen wordt er weer wekelijks
met elkaar gegeten. Een paar weken
geleden ben ik zelf (consulent ouderenwerk) weer eens aangeschoven. En
ditmaal niet bij de vrijwilligers aan
tafel maar samen met de gasten. Ik heb
genoten. Het eten was prima maar
vooral het geanimeerde samen zijn met
de andere gasten gaf mij enorm veel
energie. Allerlei onderwerpen zijn aan
bod geweest.
Wordt u de nieuwe tafelgast?
Meldt u zich aan bij ’t Klokhuis:
070 350 35 11.

Fietsbrug in zicht
Omwonenden ontvingen onlangs de volgende
brief van de gemeente:
Aanleggen ﬁetsbrug KoninginnegrachtRaamweg ter hoogte van de Riouwstraat
Geachte mevrouw, meneer,
Diverse mensen bij u in de buurt hebben
zich sterk gemaakt voor een ﬁetsbrug
tussen de Koninginnegracht en de Raamweg, de zogeheten Riouwbrug. Binnenkort
starten de werkzaamheden voor de aanleg
van deze brug.
Werkzaamheden
Naast de aanleg van de ﬁetsbrug, worden
ook andere werkzaamheden uitgevoerd.
De tramhaltes bij de Riouwstraat worden
verplaatst en uitgebreid. Ook krijgt de
bestaande ﬁets-/voetgangersbrug bij de
Raamweg een onderhoudsbeurt.
Fasen
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd tussen september 2007 tot medio
januari 2008. Dit heeft te maken met de

veiligheid voor zowel de verkeersdeelnemers
als de werknemers van de aannemer. De
brug wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, rond de jaarwisseling
2007/2008 in gebruik genomen. De eerste
voorbereidende werkzaamheden zullen
vanaf maandag 24 september worden
uitgevoerd.
Overlast en veiligheid
Ik realiseer mij dat deze werkzaamheden
overlast voor u met zich meebrengen.
Hoewel voortdurend wordt getracht de
overlast tot een minimum te beperken, is
dit helaas niet altijd te voorkomen. Langs de
Raamweg worden enkele laad en loshandelingen in de nacht uitgevoerd. Ik hoop dat u
hiervoor begrip heeft.
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken
en de veiligheid te bewaken zijn verschillende maatregelen genomen. Zo wordt de
benodigde werkruimte afgeschermd van het
doorgaande verkeer en worden de parkeerplaatsen langs de werkvakken tijdelijk
opgeheven. Via borden, hekken en andere

Familie Matla neemt na 23 jaar
afscheid van de Bankastraat
De familie Matla (voor
de vaste klanten Narda
en Ton) neemt na 23
jaar afscheid van hun
slagerij. Zij gaan van
een welverdiende rust
genieten. In 1984
hebben ze de zaak van
Hoogenboezem overgenomen na 18
jaar met een slagerij in Rijswijk te
hebben gezeten. In 1994 werd de zaak
radicaal verbouwd en kregen we een
winkel die in deze straat paste. Ook
kwam er een broodjestoonbank
bij, waar ondergetekende
regelmatig zijn broodje
kroket haalde. Vanuit heel
Nederland kwamen de
collega’s kijken, want ze
waren de trendsetters in
de slagerij-branche.

Wij zijn 100% voor de mensen,
soms voelden we ons wel eens maatschappelijk werkers. Nu gaan we veel
reizen en vooral
genieten van
ons huis in
Marbella. Onze
rechterhand,
die al 18 jaar bij
ons werkt,
Eric Blankestein
heeft de zaak
overgenomen
en gaat verder onder onze naam.
Ik hoop dat u net zoveel
vertrouwen in hem heeft
als u in ons heeft gehad.
Wij willen op deze manier
al onze klanten nog
heel hartelijk danken voor
hun klandizie en de
gezelligheid.

Ton: “We hebben
een hele ﬁjne tijd
gehad in de
Archipel, er kwam
een heel gemêleerd
publiek.

Meer informatie
Als u tijdens de uitvoering vragen en/of
opmerkingen heeft, dan kunt u contact
opnemen met de directievoerder de heer
Jansen, telefoonnummer 070 353 68 37.
Als u klachten heeft over de werkzaamheden
kunt u ook bellen met het gemeentelijk
Contact Centrum, telefoon 070 353 30 00.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
A. Langhorst
Stadsbeheermanager stadsdeel Haagse Hout

Pluim voor Stadsbeheer
De Thaise Ambassade haalde zich de afgelopen
maanden de woede van buurtbewoners op de hals door
een oude tuinmuur illegaal neer te halen en de voorbereidingen te treffen voor het omkappen van een
monu-mentale kastanje, een meidoorn, een linde en
een meelbes. Maar hoeven Ambassades zich dan niet
aan de regels te houden, vroegen omwonenden zich
af ? Moeten zij niet eerst een kapvergunning aanvragen
zoals u en ik? Er ontstond een gespannen sfeer. Maar
vlak voor de zaag op toeren raakte waren het de heer
Gerrit van der Hut van Stadsbeheer en mevrouw
Hennie van Staden die de lucht opklaarden. Als ware
mediators stelden zij orde op zaken in een situatie
waarin de ene partij droomde van een paar mooie
parkeerplekken en de andere zich opmaakte om zich
vast te ketenen aan een stel bomen dat hiervoor het
veld moest ruimen. De heer Van der Hut bekeek de
Thaise Ambassade
aan de Laan Copes
van Cattenburgh
met erachter de
monumentale
kastanjeboom.

Creatief met lantaarntje maken
Dit jaar is er voor kinderen weer de mogelijkheid
om op zondag 11 november a.s tussen
14.30 – 16.30 uur een lantaarntje te maken in
Clubhuis Cantaloup, ingang door poort naast
Cantaloupenburg 26. Hier zijn handige knutselvrijwilligers, er is materiaal (graag zelf…
meenemen) en er is wat te drinken.
Extra-hulpkrachten – ouders zijn ook
van harte welkom!
Sinte Sinte Maarten, de kalveren hebben
staarten, de meisjes hebben rokjes aan, hier
komt Sint Martinus aan….
Op zondag 11 november a.s is het weer zover, dat
kinderen met verlichte lantaarntjes door Archipel
en Willemspark lopen en aanbellen bij huizen
met een brandend kaarsje achter het raam.
De kinderen zingen wat Sint Maartenliedjes 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 Ontmoetingsruimte
de kinderen op met fruit en lekkers tussen
17.00 – 18.30 uur, waarbij de begeleidende ouders
niet vergeten worden.
De ingang is Burg.Patijnlaan 1900.
Archipellers en Willemsparkers
Wijkbewoners, die graag toegezongen willen
worden: zet op 11 november a.s tussen
17.00-19.00 uur een kaarsje (veilig) voor het raam
en wat lekkers achter de hand.

Klein leed
Even over het watervalletje aan de kop van de
vijver op het Burgemeester De Monchyplein. Je
bent geneigd te denken dat aanwonenden daar
blij mee zouden zijn. Niet dus. Althans niet alle
aanwonenden. In den beginne klaterde het water
er vrolijk en onbekommerd op los. Je nam het met
opgeruimd gemoed waar en kwam al gauw op
diepzinnige gedachten als ‘neem ik dat biertje nu
of straks’. Echter, het vallende water bleek een
bron van overlast, een enkeling repte zelfs van

Wij zullen jullie
missen.”
Bert Huisman

Doorstart van een hotel
Hotel Cattenburch aan de Laan Copes
zal eind dit jaar zijn deuren sluiten om
volgend jaar zomer geheel vernieuwd
en verbouwd te heropenen als Hotel
Mozaic. In een brief belooft de nieuwe
eigenaar, mevrouw Corina Waaijer (van
de kaaswinkels?), haar gasten: “Een
jaar geleden heb ik mijn baan opgezegd
om een hotel te beginnen. Met dit hotel
wil ik deze passie met u delen met een
warme ontvangst, een huiselijke,
relaxte sfeer en lichte, comfortabele
kamers die van alle gemakken zijn
voorzien. Zodat u na aﬂoop van uw

voorzieningen wordt u langs de plek geleid
waar op dat moment wordt gewerkt.
Woningen en bedrijven blijven steeds
toegankelijk.Het werkterrein is een
gevaarlijke plek voor spelende kinderen.
Het is verstandig kinderen hierop te wijzen.
Verder verzoek ik u vriendelijk om gedurende de werkzaamheden uw auto, indien
noodzakelijk, elders te parkeren.

Sint Maarten
voor jong en oud

verblijf uitgerust en trevreden weer
naar huis kunt gaan.” Goed dat het
hotel blijft. Jammer dat de naam
‘Cattenburg’ verdwijnt. Waarom?

situatie van een praktische bomenkant en haalde
mevrouw Van Staden erbij die de benodigde kapvergunning opstelde. Na hun tussenkomst kunnen partijen weer opgelucht adem halen (daar heb je in de
buurt van de Laan Copes ook wel wat bomen voor
nodig!). Afgesproken is nu dat de grote kastanje wordt
geknot, de meelbes en linde gesnoeid en de meidoorn
gekapt. Hiervoor zal een ﬁkse boom terug geplant worden. En Monumentzorg verlangt het in ere herstellen
van de tuinmuur al zal dat niet meer lukken met de
oorspronkelijke stenen, want die zijn helaas al lang en
breed afgevoerd. Geen schoonheidsprijs voor de Thaise
Ambassade maar wel een pluim voor Stadsbeheer. cr

Weg uit de Zeestraat?
Het Museum voor Communicatie blijft.
Althans zeker nog vijf jaar. De Posthoorn
bracht onlangs het bericht dat het voormalige
Postmuseum verhuisplannen heeft. Voorlichter Fanny Evers laat via de telefoon weten dat
er met de gemeente weliswaar gesproken

wordt over vestiging in een groot complex aan
het Anna van Burenplein achter het Centraal
Station, maar dat er nog geen concrete
beslissingen zijn genomen. Voorlopig blijft
het museum zitten waar het sinds 1946 zit: in
de Zeestraat.

geluidsfolter. Knappe koppen namen poolshoogte. Meetapparatuur werd ingesteld en ja hoor:
teveel decibellen! Overdrijf je nou niet, vroeg de
een. Ik moet er steeds zo van plassen, riep de
ander. De klagers kregen gelijk. Ook geluidsnormen zijn er om gerespecteerd te worden. Was de
kraan van gemeentewege nu voor eeuwig dichtgedraaid? Absoluut niet. Er werd wat gepolderd
met als resultaat een hartverwarmend compromis: het water mag vallen, maar slechts tijdens
kantooruren – niet voor negenen en niet na
vijven. En als het valt dan dient dat te gebeuren
op een geluiddempende ondergrond. Zo komt het
dat onze Niagara Falls-in-zakformaat nu wordt
gesmoord door een lullig, grasgroen matje van
kunststof. Ach, geen eend die er wakker van ligt.
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Chr. Th. JEHEE
Steenhouwerij en
Natuursteenhandel
Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten
Sumatrastraat 30 2585 CS Den Haag
Telefoon 070 - 350 44 80 Telefax 070 - 352 08 06

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

www.rudolfpeters.nl

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

info@rudolfpeters.nl

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

SCHOONHEIDSINSTITUUT

Ria Wiek

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

HENNEMAN B.V.

 diverse schoonheidsbehandelingen
 permanente ontharing (ELOS)
notarissen

sinds

 microdermabrasie

1916

Ria Wiek (l) en Christel Reijgersberg

 verwijderen pigmentvlekken
 verwijderen rode vaatjes

Aanleg en onderhoud van:
• alle elektrische installaties
vernieuwing van bedradingen
• c.v. installaties
• sanitaire installaties
keuken en badkamer installaties
dak- zink en rioolwerk
• beveiliging, ook aanbrengen
van buitenveiligheids verlichting
• onderhoudsabonnementen c.v.

Dag- en nachtservice

Telefoon 070 - 354 94 94

 manicure en voetverzorging
 voetreﬂex- en andere massages

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

Schoonheidsinstituut Ria Wiek werkt - indien noodzakelijk of gewenst samen met een dermatoloog.
Voor meer informatie kunt u tijdens werkuren bellen met Ria Wiek (06 51885527)
Laan Copes van Cattenburg 60A
2585 GC Den Haag

en op dinsdag en vrijdag ook met Christel Reijgersberg (06 25461581).
Of kijk op www.schoonheidsinstituutriawiek.nl

Wie hoor ik?

Marjan Bloem

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.

Ze werd verliefd op het mooie mechaniek van de
saxofoon en nam les. Al snel rolde ze in een Big Band,
eerst op altsax, later met tenor- en zelfs baritonsax.
De muziek kreeg toen heftige concurrentie van
wedstrijd- en marathonzwemmen. “Ik was heel
benieuwd naar het leven van een topsporter en wilde
altijd al het Kanaal overzwemmen. Dus belde ik op
naar een zwemvereniging en die zeiden dus dat ik
maar moest komen trainen. Een jaar later deed ik
mijn eerste poging en zwom bijna het Kanaal over.
Een paar jaar later lukte het me.” Dankzij een ﬂexibele
baan bij TNO kon ze de training volhouden:
’s morgens om 5 uur op, van 6-7 uur
trainen en na het werk nog twee uur.
Alle vrije dagen werden
Onlangs ben ik bij de schrijver
opgespaard, zodat ze zomers
van dit dichterlijke mailtje op
wedstrijden kon zwemmen
de kofﬁe geweest. Buitengein binnen- en buitenland.
woon gezellig. En dankzij
Na een aantal zeer
hem kwam ik in contact
intensieve zwemjaren is
met de twee mensen die
de muziek weer terug.
hierboven worden
Ook volgde zij de
bedoeld, Sylvia en Peter.
opleiding Maatschappelijk Werk en de VOWanneer ik het gezellige,
supervisie.
overvolle huisje binnenIn het Koorenhuis kwam ze
kom hoor ik inderdaad
eerst in een beginnerscombo,
muziek. Maar die muziek is
daarna in de Big Band. Haar
afkomstig van vogels. Veel
He
voorkeur gaat uit naar zgn.’Early
vogels. Ruim een half dozijn
fj e
t ze
chij Jazz’. Is er een klarinet of een ﬂuit
lfont
s
r
dwergpapegaaien en een Japanse
e
worpen transpone
nodig dan speelt ze die instrumenten óók.
nachtegaal. Zij nemen actief deel aan het
Goed luisteren, partij transponeren en na 1 of 2 weken
gesprek. Als ik om me heen kijk zie ik dat er (mooi)
lukt het. ”Drummen deed ik ook een jaar, maar ik
getekend en geschilderd wordt, maar muziekinstruvind het te ‘ondergeschikt’, ik speel liever een solo”.
menten zie ik niet. “Kom maar mee naar boven” word
Ze ontwierp trouwens een buitengewoon handig en
ik uitgenodigd. In een afgesloten, geluidsgeïsoleerde
subtiel transponeerwijzertje (zie afbeelding). “Ja ik
ruimte zijn al Sylvia’s instrumenten te vinden: piano,
ben inderdaad een perfectionist en hou van priegeﬂuit, klarinet, alt- en tenorsax. “Wanneer je buiten
len”. En ik ben zo vrij
staat hoor je niet meer dan wanneer er een radio zou
te veronderstellen
spelen” wordt uitgelegd.
dat ze ook nog eens
een zeldzaam
Muziek of water
multi-talent is.
“Bij ons thuis werd alleen klassieke muziek gespeeld:
(wordt vervolgd
mijn vader speelde piano, mijn broer viool. Ik kreeg
met Sylvia’s
ook pianoles. Het eerste uitstapje naar een ander
instrument ontstond toen ik de viool van m’n broertje partner Peter)
te pakken kreeg. Even wennen, want ik ben links”.
es
Dus vioolles kwam er al snel bij. “Ik deed mee aan het
Edith-Stein-pianoconcours, maar ondertus- Miniatuurtje
van Sylvia’s
sen luisterde ik het
grote liefde:
liefst naar jazz: Gene
de tenorsax
Krupa, Stan Getz”.
Op de oproep hierboven ontving
ik een mysterieus mailtje:
“ In het Hofje aan het Schelpenpad woont een vrouwtje
Zij blaast op alles van ﬂuit tot toeter
En hij, die bij haar hoort
Slaat op alles van drum tot wasbord
Ook heeft hij de eerste stem
Bij het Shanty-koor in Scheveningen
Waar ze beiden getrouw heengaan
Maar ook in het Koorenhuis maken ze jazzmuziek
Zij heet Sylvia en hij Peter
Verder heb ik geen adres
Ze zijn vriendelijk en maken geen lawaai”

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

Het tijdstip van de dag en het ommetje met mijn hond
bepalen wat ik het mooiste vind. Het licht draait overdag door
onze “prachtwijk”. De straten lopen in rechte lijnen
noord-zuid of oost-west.
’s Morgens verlicht de oostelijke zon het westen, dan staat die
prachtige beukenboom tegenover de Batjanstraat te
pronken in het zonlicht. Er hangt een dik touw aan de achterkant
van de boom met wat knopen erin. In de lente komen de
kinderen en klimmen via het dikke touw in de boom.
Een gemeentelijke onverlaat heeft jaren geleden dat touw weggehaald toen het nog aan de voorkant hing, want dat oogde “niet
netjes”. Gelukkig is het touw later aan de achterkant opgehangen
zodat er kinderen en groene blaadjes in die boom hangen en
zo hoort het ook. De groenstrook in de Delistraat heeft nu zowaar
twee witte bankjes, die soms lunchende mensen aantrekken,
soms tieners of oma’s met kleinkinderen.
In de namiddag staat de zon in het zuidwesten en verlicht de
ruim 900 meter lange Riouwstraat (ik heb het eens opgemeten om
mijn toen nog kleine dochter een gevoel te geven hoe lang een
kilometer oogt: iets meer dan de Riouwstraat). Vanaf het noorden
kijk ik naar het zuiden, richting Portugees-Joods kerkhof, dat door
een pluk groen aan het gezicht onttrokken wordt.
Als de fontein dan ook nog zilverwater spuit en er een groepje
pubers slingerend langzaam die fontein en de namiddagzon
tegemoet fietst, heb ik een prachtig plaatje. De boom op het hoekje
Riouwstraat-Bankaplein is door tante Alice (zo mag ik haar
noemen) geadopteerd, en heeft het mooiste overdadig begroeide
perkje van de wijk. Zij heeft daar een klein randje van bamboe
langs gemaakt, de Indische touch, en spreekt haar planten
vriendelijk toe, “dat helpt bij het groeien” zegt ze.
Het is de combinatie van de huizen, de geveldecoraties, de mooi
bewerkte voordeuren, de stoeptuintjes en gevelklimplanten
(de Blauwe Regenroute in mei, de stokrozenroute in juli-augustus,
de rozenroute) het meubilair voor sommige huizen, aantrekkelijke
zitbankjes en niet te vergeten de groepen mensen die je op
verschillende tijdstippen van de dag ziet.
De grotere schoolkinderen ‘s morgens heen en ‘s middags terug,
de auto’s die verdwijnen naar werk, de bouwvakkers die de wijk
intrekken om gevels op te knappen of huizen te verbouwen, daarna
om een uur of 11 de oppas-oma’s of hier en daar Filippijnse au pairs
met karretjes vol peuters, kleinkinderen, de slecht-ter-benen op
de rustige tijdstippen winkelend met hun rollators of stokje, het
netwerk van hondenwandelaars, de tijdelijke bewoners van de
wijk, jonge buitenlandse professionals haastig na het werk naar
AH of de kaaswinkel, de volle terrassen op de BANKA op
zaterdag,ook al deze generaties mensen in deze omgeving maken
onze wijk mede een gevarieerde prachtwijk.

NIEUW IN DEN HAAG

Avondje
uit?

Een mooier figuur met minder moeite
De Scandinavische Bailine methode verstevigt je huid, en corrigeert je figuur op
precies die plaatsen waar jij dat nodig vindt. Bovendien kost het weinig tijd en vrijwel geen inspanning.

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

kijk op
www.mallemolendenhaag.nl

www.archipelbuurt.nl

Bailine is exclusief voor vrouwen en gevestigd aan de Frederikstraat 943,
Hoek Mallemolen 2 in Den Haag.
Bel voor meer informatie of een afspraak: 070-3617718
Maak GRATIS kennis met Bailine.
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g.
behandelin

De revolutionaire figuurstudio uit Scandinavië

www.bailine.nl
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de straat aan het
Aan de ene kant vooral: de achterkant van de Nassaulaan, waar de vele
geparkeerde auto’s gelukkig schuilgaan achter de oorspronkelijke
tuinmuren. Aan de andere kant woonhuizen, met daartussen nogal wat
garagedeuren. Wel een groene straat met weinig doorgaand verkeer.
Daarom staat er zeker ook een huis voor bijna 1 mln. te koop. Vroeger, dat
wil zeggen tot 1903, stonden de huizen zelfs aan een kade met daarnaast
water. Geen gracht weliswaar, maar een sloot. De Schelpsloot had via
Nassaukade (later: plein), Bankastraat en Delistraat verbinding met de
Koninginnegracht en zo met Scheveningen, waar dan weer die schelpen
vandaan kwamen. Waar eerder kinderen over straat liepen om naar de
Openbare lagere school Schelpkade en de kleuterschool te gaan, worden
ze nu door ouders gebracht bij kinderopvang “Willem”. De schoolgebouwen hebben een andere bestemming gekregen. Laten we de Schelpstraat
niet vergeten: haaks op de kade een klein straatje, dat met de Lammersstichting een blikvanger heeft. Een echt liefdadigheidshofje met 20 huisjes, gesticht in 1875. Onze veelgeprezen wijkgenoot Feenstra schrijft
hierover in zijn boek: “De doelstelling van dit hofje was oorspronkelijk:
hulp aan ongelukkige doch fatsoenlijke juffrouwen of weduwen, komende uit de burgerstand. Hun levenswandel moest onberispelijk zijn en
blijven. De helft van de bewoonsters moest Protestant zijn en de andere
helft Rooms Katholiek”. MO

culti-team en over de kinderen die vooral afkomstig
zijn uit de buurt. Wie na een basisschooldag naar
Willem komt zit doorgaans overdag op de HSV of
Willemsparkschool. De basisscholieren kozen er zelf
voor om een meidenkamer en een jongenskamer te
in te richten. Dat besloten ze tijdens een vergadering. Elke drie maanden wordt (met wie dat wil)
vergaderd onder leiding van een leidster. Loes zit vol
ambitie en energie. Zo inventariseerde ze de talenten
van haar leid(st)ers. Hun energie zet ze weer om in
activiteiten voor en met de kinderen, zoals Hindoestaans dansen, houtbewerken, EHBO voor kinderen

behandelingen met mooie namen zoal
Soft-Tan en Classic-Tan; de beste mani
erachter te komen hoe het voelt is uite
keer binnen te stappen!
Behalve voor de Zonnestudio loopt Roy
voor allerlei technische innovaties en d
gebied van licht, glas e.d. Zijn bedrijf S
International heeft een kantoor in Hon
China, van waaruit over de hele wereld
worden geleverd. Het is leuk om met ie
praten die zo enthousiast is over het w
doet!

Quality Fresh Internati
Mushroom Company

Eén keer per jaar kampeert ‘Willem’ met de kinderen van
4-12 jaar op het buitenterrein. Ook ouders, al of niet in
driedelig grijs, helpen mee.
en mandela’s maken. Het jaarlijkse nazomerfeest
met kunstveiling organiseren de oudere kinderen
zelf. Van de 240 euro die ze dit jaar met elkaar
ophaalden ging de helft naar nieuwe dingen voor
hun eigen ruimtes en de andere helft werd overgemaakt naar War Child. In het Kindercentrum zit
ook nog een Engelstalig kindercentrum (0-4 jaar),
genaamd Redﬁsh, Blueﬁsh. En dan nu nog even over
de paardentanden. Koning Willem II koopt begin 19e
eeuw het Willemspark om er te kunnen paardrijden.
Hij legt er een Engelse landschapstuin aan en in de
Nassaulaan bouwt hij een manege (= nu het gebouw
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten). Koning
Willem III verkoopt het terrein in 1855 aan de
gemeente Den Haag onder de voorwaarde dat er een
villawijk komt. Ongeveer anderhalve eeuw later
vinden wat spelende peuters bij de aanleg van de
zandbak op de speelplaats van het kindercentrum
iets wat ze niet meteen herkennen. Ze lopen naar
Loes en zeggen “is dat?”
cr

Wandelend over de Schelpk
ik – ter hoogte van nr 31/33
letterlijk tegen Kees de Jon
van bovengenoemd padden
imperium. Hij nodigt me uit voor een
uit te leggen wat hij allemaal doet, een
die ik graag aanneem, want ik weet eig
van paddenstoelen behalve m’n huisvr
keukenkennis. Kees de Jong werd gebo
Frederikstraat, waar zijn ouders een gr
hadden in het eerste stuk vanaf de Java
1982 werd het achtereenvolgens uitgeb
kaaswinkel, delicatessenzaak en traiteu
Laura kan heerlijk koken en deed dat o
vaker in particuliere huizen. Van daaru
naar ‘traiteur’ een logisch vervolg. Er w
andere consequentie: Laura kwam in v
waar nog verbouwd en ingericht werd
ook advies op interieurgebied. Langzam
kreeg ze steeds meer klanten en leverd
zaken die ze adviseerde.

Een bruin kleurtje voelt goed

Paardentanden in
de zandbak van
kindercentrum
Willem

Waar vroeger een schoolgebouw was en later
sportschool Bontje, loop je nu vanaf de Schelpkade
via een hek het riante buitenterrein op van
“Kindercentrum Willem”. Hoe kan het ook anders,
Willem. Ik ben blij dat ik tijdens de rondleiding baby Willem
vorstelijk (!) zie genieten van zijn ﬂes in de armen van een
leidster. Willem drinkt in één van twee kindergroepen met
dagelijks elk 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Directrice Loes Glerum vertelt enthousiast over haar multi-

www.archipelbuurt.nl

Lezers van de wijkkrant Archipel/
de voorstelling over Binck Horst van

©

Willemspark kunnen met korting

Op een miezerige morgen in september
een zonnestudio bezoeken helpt een
heleboel mensen om zich prettiger te
voelen, en dan bedoel ik niet alleen
bruiner, maar ook letterlijk: je doet wat extra
vitamine D3 op en dat geeft je het gevoel beter in je
vel te zitten. En wie wil dat niet?
Twaalf jaar geleden startten Roy Visser en zijn broer

toneelgroep DRANG bezoeken,
van 30 oktober t/m 24 november
(op dinsdag t/m zaterdag).
Voor meer info zie www.drang.nl.

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u 2,50 euro korting
op de entreeprijs
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In de loop van de komende
maand zal de website
www.archipelbuurt.nl
in een vernieuwd jasje
verschijnen. De nadruk komt
te liggen op makkelijk
te lezen tekst, aandacht voor
actuele zaken en een overzichtelijke zoekstructuur.

Zonnestudio Solair Bodyline aan de Schelpkade 37.
Daarmee voorzien zij in een behoefte bij veel mensen
in de buurt, Hagenaars en in Den Haag wonende
buitenlanders. Zijn broer geeft massage zodat ook
aan die vraag kan worden voldaan.
In eerste instantie lijkt de locatie van de Studio een
beetje out-of-the-way, maar Roy Visser verzekert mij
dat dat juist zijn opzet is. Het geeft de bezoekers van
de studio een beetje meer privacy dan wanneer hij in
een drukke winkelstraat gevestigd zou zijn, en dat
wordt door zijn klanten gewaardeerd. Er zijn allerlei

Paddenstoelen en lekker eten
Zo rond 2000 besloten Kees en Laura, d
een ‘eigen bedrijf ’ zouden voeren: Kees
stoelenhandel en Laura de catering en
sering. Van het één kwam het ander en
u ook waarom - sinds 2005 - Restauran
Frederikstraat zijn entree heeft in de in
ernaast! Alles wat u in Dining ziet kun
die zaak!
Terug naar de paddenstoelen. Kees de J
lang enthousiast over paddenstoelen e
ze uit de hele wereld. Hij heeft zo’n 35 v
(ca. 10 wilde en 25 gekweekte) soorten i
in diepvries, gedroogd en in poedervor
klanten, voor het merendeel groothand
zitten overal in Europa, maar ook parti
weten zijn zaak te vinden. Hij maakt ve
ze in te kopen, heeft net een boeiende r
China achter de rug in het binnenland
internationaal paddenstoelencongres g
werd. Graag wil hij zich ook bezig gaan
paddenstoelen gekweekt op biologisch
Flavour is daarvan de eerste aanzet) en
stoelen voor medicinale doeleinden wa
China al eeuwenlang mee werkt.
(Wilt u meer weten: www.qualityfresh

De enige soort die bij hem de deur niet
paddo’s! De familie De Jong is een echt
familiebedrijf: Kees doet de paddestoel
stratief geholpen door zijn dochter, La
Restaurant Dining en de interieurzaak
geholpen door een zoon.
Het gaat ze goed en ik wens hen toe da
lang zo blijft!
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IJs en weder dienende …
Hij werd geboren in de Christinalaan,
het hofje aan de Cantaloupenburg. Na
een onderbreking van zes jaar zit Peter
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Romijn nu al lang weer in zijn oude buurt: Schelpkade 18. Hij komt uit een echt ijsventersgeslacht:
opa, vader, oom en neven zaten of zitten in de
branche. Romijn verkoopt Italiaans ijs, maar anders
dan zijn naam doet vermoeden is hij geen Italiaan.
Achtentwintig jaar geleden, op zijn achttiende,
kocht hij zijn eerste wagen - ijsventers hebben het
niet over een kar! - voor dertienduizend gulden, een
fors bedrag voor die tijd. Het ijs wordt gehaald bij
Florencia in de Torenstraat, die al meer dan zeventig
jaar bestaat. Met de ijsverkoop van voor- tot najaar
kan Peter redelijk in de levensbehoeften van zichzelf
en zijn gezin voorzien. Hij houdt van de vrijheid en
mobiliteit in zijn werk, bepaalt zelf zijn werktijden
afhankelijk van het weer, rijdt door de hele stad en
komt op afspraak naar feesten en evenementen.
Toch lijkt de mobiele ijsverkoop een uitstervend
beroep: er zijn nog maar vijftien van de dertig
ijswagens van vroeger over en ze worden niet meer
gemaakt. Laten we dus blij zijn dat we nog zo’n coole
ondernemer in de buurt hebben!
ak

Sturm und Drang
Als je bij Willem rechtdoor loopt, langs
de zandbak en de wipkippen, kom je in
een 19e eeuws gebouw dat zich nog
makkelijk als oude school laat herkennen. Er staan wel 40 ﬁetsen buiten. Binnen in de
studio (de voormalige gymzaal) zitten evenzoveel

waar
mensen die komen solliciteren als ﬁgurant.
Theatergroep Drang zoekt namelijk extra mensen
om straks de hemel en de hel te bevolken. De
komende voorstelling gaat over de reis van Binck
Horst, die ook nog met het vagevuur zal kennismaken. Het betreft een ‘productie op locatie’, deze keer
in het oude KPN-gebouw aan de Binckhorstlaan.
Maar de thuisbasis van Drang is aan de Schelpkade.
Het gebouw is net prachtig opgeknapt door het
Leerwerkcentrum en herbergt onder meer het
Dranglab. Een intieme speelruimte, waar het
publiek (er kunnen 50 mensen in) getuige kan zijn
van het ontstaan van nieuwe stukken. Bezoekers
zullen zich de voorstelling ‘De vrouw van de
ambassadeur’ herinneren, die hier is gespeeld.

Theater op speciﬁeke plekken
Drang maakt locatietheater: Haagse verhalen, tot
verbeelding gebracht op een toegesneden plek.
ADO-AJAX en De man die bleef liggen (over iemand
die pas 2 jaar na zijn dood in z’n ﬂat werd gevonden)
zijn voorbeelden van stukken die ook een ander dan
het doorsnee theaterpubliek wisten te trekken.
DRANG heeft een kern van professionals en
ontvangt enige subsidie van de gemeente, juist voor
die functie om Haagse verhalen en Haagse gebouwen tot leven te wekken. Toch vindt Lucienne van
Amelsvoort, één van de artistieke leiders, het
jammer dat ze geen reisbudget hebben. “Zo’n stuk
als De Vrouw van de Ambassadeur had ook buiten
Den Haag heel veel publiek kunnen trekken”. Een
andere droom van haar is het gebruiken van de
buitenruimte naast de oude gymzaal. “Dat daar dan
mensen zitten te eten, en er ineens een toneelvoorstelling aan de gang blijkt te zijn”. Misschien iets
voor het 10-jarig jubileum, volgens jaar?
mo

Zo het íets is, is dít het huis van Couperus!
Het mag wel bijzonder heten als een
Amsterdamse economie-professor Arnold Heertje - zich inspant voor het
behoud van de woning waar Louis
Couperus van 1884 tot 1891 heeft gewoond en waar
hij zijn Eline Vere geschreven heeft. Een huis dat
voor het eerst sinds 1927 te koop staat. Voor zo’n
kleine drie miljoen euro, dat wel, exclusief verbouwingskosten van nog eens een miljoen! Maar het is
dan ook wel een parel, midden in de mooiste straat
van de Archipel, Surinamestraat 20. En Couperus is
een schrijver die een heel bijzondere plaats inneemt,
tot ver buiten zijn Haagse omgeving. Een schrijver
die onlangs nog eens in een bijzonder daglicht is
komen te staan door het romandebuut van Sophie
Zijlstra over Mevrouw Couperus (- Baud).
De bedoeling is dat de benedenverdieping huisvesting gaat bieden aan het Louis Couperus-museum,
dat nu nog een (gratis) onderkomen heeft in het
pand van Caroline de Westenholz aan de Javastraat
17. Verder zou er ruimte moeten komen voor literaire
en culturele activiteiten.
Actiecomité
De motor van het enige tijd geleden opgerichte
actiecomité is Ankie van der Bol, bekend van de
organisatie van de Indische Zomer enkele jaren
geleden. Enthousiast vertelt ze in haar woning in
Zorgvliet over de spontane reacties die het initiatief
heeft opgeleverd. In korte tijd groeide het actiecomité uit tot een select gezelschap met klinkende
namen, waaronder als laatste die van Hella Haasse.
Er zijn sponsors gevonden voor lopende kosten en er

komen aanbiedingen binnen voor donaties.
Binnenkort zal het actiecomité worden omgevormd tot een stichting die de onderneming
een solide basis moet geven. Verder moet
worden onderzocht of het pand als
geheel kan worden aangekocht, met
eventueel onderverhuur van de bovengelegen étages, of dat volstaan moet worden met
alleen de benedenverdieping. Er moet een
oplossing komen voor de ﬁnanciering van het
hele plan en de monumentenbestemming die
op het pand rust. Het bedrijfsleven en de
gemeente zullen hiervoor worden benaderd.
Met de huidige eigenaar - de staat Egypte,
waarvan de ambassadeur het pand tot vorig
jaar bewoonde - is afgesproken dat er voorlopig prudent wordt omgegaan met het
aanbieden van het pand op de particuliere
markt. Want laten we eerlijk zijn, er is toch
geen betere bestemming denkbaar dan de culturele
erfe-nis van die illustere Hagenaar? Maar dan moet
er wel genoeg geld op tafel komen. Op korte termijn
wordt er een bankrekening geopend!
ak

druk
mee zijn…
A F L EVERING 2
“Weet jij voor Sjoerd een basgitaarleraar, liefst in
de buurt?” vroeg een vriendin mij onlangs. In de
buurt, ja, dat is een goede vraag. Je wilt graag dat
je kinderen van jongs af aan zelfstandig naar hun
lessen kunnen gaan. Of les aan huis, dat is soms ook
een oplossing. Aan den lijve heb ik ondervonden hoe
lastig het is een muziekles ‘om de hoek’ te regelen.
En dat terwijl onze buurtgenoten juist graag muziek
maken en hun kinderen ook. Het onderstaande overzicht is tot stand gekomen dankzij muziekvrienden
in de wijk én e-mail en heeft niet de pretentie
volledig te zijn.
Muzieklessen voor kinderen in de buurt.
Ze zijn er, maar waar?
Ideaal zou zijn als alle muziekleraren zich willen melden
bij de wijkwijzer, met telefoonnummer en instrument.
En, of ze les geven aan kinderen en/of aan volwassenen.
Dat aanmelden kan heel eenvoudig door een e-mail te
sturen naar website@archipelbuurt.nl. Wie nu de website
raadpleegt stuit op Stieneke Voorhoeve die vioollessen
geeft aan kinderen volgens de Suzuki-methode. Maar zij is
de enige vermelding! Daar gaat vanaf vandaag verandering
in komen. Onderstaande adressen zullen toegevoegd
worden. En geef je les maar sta je er niet bij?
Meld je dan aan alsjeblieft.

Muzieklessen voor kinderen:
Djembé:
Theo Holstein, cursus van 4 lessen, Clubhuis De Cantaloup, bereikbaar via kindercentrum Willem, tel. 363 71 58
Dwarsﬂuit, blokﬂuit, piano
Angela Duncan, Celebesstraat 37, 350 49 50
Gitaar (klassiek)
Okker Toetenel, Soendastraat 27/A, tel. 350 32 66
Piano (klassiek)
Stelly Oppenheimer, Laan Copes van Cattenburgh 111,
tel. 360 83 77
Piano (klassiek en pop)
Sara Jeggi, Malakkastraat, tel. 06 – 14892721
(Bas)gitaar
Venturin Fernando, Celebesstraat 38, tel. 06 – 14 422 271,
fvrdeoliveira@hotmail.com
Viool, Suzuki-methode
Stieneke Voorhoeve, Riouwstraat 23, Riouwstraat 23,
tel. 350 31 05, vioolles@xs4all.nl
Zingen
Koor Academie Nederland, Oostduinlaan 50, tel. 324 97 78,
www.kinderkooracademie.nl
Tip 1: Bij Muziekhandel Albersen, Groot Hertoginnelaan
182, draaien ze op basis van postcode en instrument een
lijst voor je uit van muziekleraren bij jou in de buurt.
Tip 2: Popmuziek bestellen via internet: www.megapop.nl
Tip 3: Ready to Play is een organisatie voor bandcoaching
in Den Haag. Zij stellen bandjes samen en begeleiden ca. 30 jeugdbandjes. Zie www.r2p.nl
De broers Felix (drum), Thijs (basgitaar) en Lodewijk (gitaar)
Res hebben met elkaar de ‘Als Je Van Res Band’ opgericht.
Ze spelen ‘covers’. Ook doen ze mee aan activiteiten van
Ready to Play, zie tip 3. Voor boekingen, bel 06 – 50 48 69 80.

Meer informatie onder:
www.louiscouperus.nl.
Hier kunt u ook uw steun
betuigen en onder geleide van
prof. Heertje het interieur
bekijken (ﬁlmpje onder
Reportage NOS Journaal van
13 augustus 2007).
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De Haagse Boekerij
Frederikstraat 24

2514 LK Den Haag

tel. 070 - 346 48 00

Tweedehands
Sportboekwinkel

van Leusden

Celeste
parfums

Uniek in Nederland!

Literatuur
Nederlands Duits Engels
Kinderboeken

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.

Antroposofie

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

Uitgebreide Collectie
Kunstkaarten

annick goutal

caudalie

l’artisan parfumeur
e-mail haagboek@planet.nl

creed

diptyque

miller harris

geo f. trumper

molton brown

il profvmo

parfums d’orsay (e.a.)

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

DE POUS & VISSER

Telefoon (070) 352 36 42

1949

2002

Fax (070) 322 74 69
Borneostraat 247

BELASTING
ADVISEURS
JURIDISCH

2585 SC ‘s Gravenhage

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

1949

✓ Horizontale
✓ Verticale jaloezieën
✓ Screens
✓ Parasols

La Ropa

Persoonlijk vermogensbeheer op loopafstand

Damesmode & Accesoires
Kofﬁehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

Bel voor meer informatie met Mr J.W.E. Rempt of K.H.R. Liem
Javastraat 24, 2585 AN ’s-Gravenhage
(070) 364 47 64, www.hek.nu, e-mail info@hek.nu
Het Haags Effektenkantoor B.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit ﬁnanciële Markten

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)

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

op huisbezoek joris voorhoeve

Kind aan huis in het Willemspark

N

ogal wat argumenten draagt prof.dr.ir. J.J.C.
(Joris) Voorhoeve aan om zijn verbondenheid
te onderstrepen met de buurt in het algemeen
en het Willemspark in het bijzonder. Zijn huis staat
er, en wel in de Kerkstraat. Een paar deuren verder, in
het pand waar nu de winkel in ballonnen is gevestigd,
hebben ooit zijn ouders gewoond. Zijn broer Michiel
koos voor de Riouwstraat. En dan is er natuurlijk de
voormalige ambassade van Vietnam in de Prinses
Mariestraat die door hem met oog voor detail en veel
gevoel voor stijl & traditie werd teruggerestaureerd
tot de luisterrijke stadswoning die het ooit was.
Die lust tot verbouwen heeft hij ongetwijfeld van zijn
vader, bestuurslid van de historische vereniging
Die Haghe. Dankzij senior werden ca. 35 panden aan
de Dunne Bierkade en het Groenewegje zodanig
opgeknapt dat – citaat – ‘ook mensen die niet het
oudste beroep ter wereld uitoefenen er graag willen
wonen’. Voorhoeve: “Mijn vader had het vaak over
vechten vóór de bierkaai.”

en hoofs hoﬂeven moet hebben afgespeeld. Nu zorgt
alleen de tv met daarop de Algemene Beschouwingen
voor enige reuring. Nee, de politiek wordt niet
gemist. En Srebenica heeft hem geenszins blijvend
geknakt, al willen sommige interviews je dat doen
geloven. Maar zouden we het niet over de buurt hebben?
Leven zonder auto
Joris Voorhoeve (1945, Den Haag): “Het leuke van de
Archipel en het Willemspark is dat je iedereen kent
en iedereen jou. Het is er gezellig, kleinschalig en met
al die buitenlanders heel gemengd en afwisselend. En
waar kan je nou ﬁjner winkel in winkel uit dan in de
Frederikstraat?” Ook het aanbod aan eethuizen stemt
tot tevredenheid. Zijn favoriet: vegetarisch restaurant
De wankele tafel. Wat minder bevalt is de verkeersdrukte in de wijk. Javastraat en Mauritskade zijn zo
langzamerhand niet meer om door te komen, dus
graag minder autoverkeer! Niet dat hij gekweld wordt
door parkeerproblemen. De auto is ingeruild voor een
abonnement op Greenwheels. Een bevrijding!
De gewezen bewindspersoon ontpopte zich tot een
fanatieke jogger die zijn hand niet omdraait voor de
Royal Ten, tien kilometer hardlopen via een route die
langs Huis Ten Bosch en andere mooie plekken in
Den Haag voert. Want mooi is deze stad. “Sommigen
denken wel eens dat je pas interessante natuur kunt
zien als je eerst twee uur in het vliegtuig heb gezeten.
Onzin. Als ik tien minuten ﬁets krijg ik de schitterendste zeegezichten en duinlandschappen aangereikt.”
hb/jc

Geen heimwee naar de politiek
De oud-parlementariër en oud-minister, thans
deeltijd-hoogleraar internationale veiligheidstudies
aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda,
voorheen de KMA, ontvangt ons in zijn kantoor aan
de Kneuterdijk, want dat is hij ook: lid in buitengewone dienst van de Raad van State, het hoogste
adviesorgaan van de regering. Op weg naar zijn
werkkamer passeren we zalen en vertrekken waar zich
in de 19de eeuw, ten tijde van Anna Paulowna, een rijk

Crossing Border,
festival vol hoogtepunten
In de Prinses Mariestraat wordt deze weken hard gewerkt aan de nieuwe editie
van Crossing Border, dit jaar te houden van 18 t/m 24 november in alle zalen en
foyers van de Koninklijke Schouwburg en in een tent tegenover De Posthoorn.
De afgelopen jaren is het festival uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze
van het land. Sleutel tot het succes is de unieke (sandwich)formule: literatuur
in combinatie met (pop)muziek, gesproken woord, ﬁlm en dans. Onder de
optredenen steevast veel ‘grote namen’ maar ook aanstormend talent.
Op verzoek van de wijkkrant koos zakelijk leider Cees Debets
een aantal hoogtepunten uit het aanbod dat de bezoeker volgende maand
te wachten staat:
1 Fever, solodans en live muziek op sonnetten van Shakespeare
2 Spinvis
3 Harry de Winter met een speciale aﬂevering van Wintertijd
4 Wim de Bie
5 Patti Smith, voormalig punkzangeres
6 Fotograaf Gerard Malanga vertelt over zijn jaren met Andy Warhol
7 Interview met Salman Rushdie
Als iets Crossing Border kenmerkt is het wel verscheidenheid en afwisseling.
Cultuurliefhebbers gaan nu naar www.crossingborder.nl.

Met enige regelmaat vinden in het pand van Crossing Border zogenaamde
CrossingKitchens plaats. Bijeenkomsten waar schrijvers van wereldnaam
worden geïnterviewd. Michel Houellebecq, Ruth Rendell, Amoz Oz, Jonathan
Safran Foer, Paul Auster en anderen. Ze waren allemaal live te bezichtigen
en te beluisteren in de Prinses Mariestraat. Unieke literaire happenings en
ook nog eens om de hoek!

CH ALE S
Exclusieve kleurrijke
Zuid-Amerikaanse sjaals

HB

Verkoop: 28, 29, 30 november
en 1 december
van 14-17 uur
Waar: Anne Tieleman,
Madoerastraat 21
Prijzen: 6 – 20 Euro
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Zelfstandig wonen met zorgmogelijkheid
in Serviceﬂat Waalsdorp
Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit
Bezoek eens onze website.
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.
Bestelgemak voor iedereen.
Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

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

In de groene wijk Benoordenhout gelegen tussen park Clingendael en winkelcentrum
Rooyaardsplein ligt Serviceﬂat Waalsdorp, waar appartementen te koop of te huur zijn.
Houdt u van een eigen huis en uw zelfstandigheid, maar wilt u toch gebruik kunnen maken
van voorzieningen? Dan is Waalsdorp wellicht voor u een goede plek om te wonen.
In een plezierige sfeer biedt Waalsdorp onder andere:
☛ een zorgteam dat dag en nacht beschikbaar is
☛ 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.serviceﬂatwaalsdorp.nl
S E R V I C E F L AT WA A L S D O R P • CO R RU Y S L A A N 10 • 2597 T M D E N H A AG

Tuinaanleg en onderhoud
Hoveniersbedrijf

‘DE CONIFEER’

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

www.schoonheidssalonletournesol.nl

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

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

kvk 2715046

‘Steeds op zoek naar bijzondere lekkernijen.’

Anne-Wies & Rob Gransjean
Bankastraat 12 - 2585 EN Den Haag
telefoon 070 - 3503980
fax 070 - 3586218
www.gransjean.nl

Fysiotherapie
Manuele therapie
McKenzie methode

kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soor ten binnen
en buitenlandse kaas
• versgebrande noten
• boeiend assor timent 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)

In verband met de toegenomen belangstelling voor onze apotheek
in de wijken rondom het Benoordenhout, willen wij u er graag op
attenderen, dat Apotheek Francken ook dagelijks in uw wijk
aan huis bezorgt.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
P.L.A. Fox of R.F.M. Herculeijns, apothekers,
Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag –Benoordenhout
www.apotheekfrancken.nl
tel. 070-324 44 50

BAGUETTERIE

Archipel

Psychosomatische
fysiotherapie

Fysiotherapie &
Manuele therapie

A.P.S therapie
Consulten

Sumatrastraat 205
2585 CP Den Haag

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

*Diverse salades
*Borrelhapjes
*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten
To meet the growing demand from customers of our Pharmacy who
live outside the Benoordenhout neighborhood, we would like to
point out that Apotheek Francken can also provide daily homedelivery in this vicinity

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

For further information please contact
P.L.A. Fox or R.F.M. Herculeijns, apothekers,
Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag –Benoordenhout
or visit our website at www.apotheekfrancken.nl
tel. 070-324 44 50

Rond Sint Jacob
Informatie over de R.K. parochie van
Sint Jacobus de Meerdere Parkstraat Den Haag
De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan
de Parkstraat vormt samen met het Willibrordushuis in de Oude Molstraat en de priorij van de
Broeders van St. Jan een spiritueel centrum in het
hart van Den Haag. De kerk staat aan de rand van
onze wijk en Archipel-Willemspark behoort tot
deze parochie!

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

Dankwoord pastoor Hofstede
Pastoor Hofstede heeft op 17 juni j.l. tijdens een druk
bezochte receptie afscheid genomen als pastoor van
de St. Jacobusparochie. Langs deze weg wil hij graag
de vele wijkbewoners bedanken voor hun vertrouwen.
Tevens is de pastoor dankbaar voor de goede samenwerking met de Vredeskapel en het Schakelpunt.
Pastoor Hofstede is nu rector in het Verzorgingshuis
Roomburgh in Leiden.
Nieuwe pastoor
Per 1 november a.s. zal de deken van Den Haag, de
hoogeerwaarde heer A.J.M. van der Helm, worden
benoemd als pastoor van de St. Jacobusparochie.
Pastoor Van der Helm was tot nu toe moderator van
de parochiefederatie Levend Water van de parochies
in Waddinxveen, Boskoop, Bodegraven en Reeuwijk.
Op zondag 2 december a.s. zal de plechtige installatie
van pastoor Van der Helm plaatsvinden tijdens de
Hoogmis van 10.15 uur door Mgr. Van Luyn, bisschop
van Rotterdam.
Geloofscursus najaar 2007
Dit najaar zullen er een aantal bijeenkomsten plaatsvinden rond het boek van Paus Benedictus XVI “Jezus
van Nazareth”. Op de donderdagen 11 en 25 oktober
zal Pater Gabriel, prior van de Broeders van St. Jan,
aan de hand van hoofdstuk 5 van bovengenoemd
boek twee inleidingen houden over het “Onze Vader”.
Op 8 en 22 november wil pastoor Van der Helm over
hoofdstuk 1 (de doop van Jezus) en hoofdstuk 4
(de Bergrede) een geloofsgesprek met u voeren.
Aanvang 20.00 uur (tot 21.30 uur) Plaats: Maria-ten
Hovezaal naast de pastorie Willemstraat 60a.
Voor informatie: 070 360 55 92.
“Ik was ziek en gij hebt mij bezocht”
In de parochie van de H. Jacobus, dus in onze wijk
Archipel-Willemspark is de ziekenbezoekgroep de St.
Jacobsstaf actief. De vrijwilligers bezoeken zieken en
aan huis gebonden ouderen. Wij bezoeken thuis,
maar ook in zieken- en verpleeghuizen. Wij bezoeken
mensen van alle gezindten, die bezoek of aﬂeiding op
prijs stellen. Met elkaar kunnen we veel voor zieken

Doorbraak in
Het Schakelpunt
Florence, Het Schakelpunt krijgt een servicepunt mét
loket, maar hiervoor moest eerst wat doorgebroken
worden. Als alles klaar is kan men hier op Burg. Patijnlaan 1900 o.a. weer terecht met vragen over zorg.

en ouderen doen.
Ook organiseren
wij uitstapjes en
wordt er begeleiding bij doktersof ziekenhuisbezoek gegeven.
De St.Jacobsstaf,
ziekenbezoekgroep
van de parochie
Bedankt, Pastoor Hofstede
H.Jacobus Janny
Witteman – Kaptein tel. 070 387 99 30. Lore Olgers –
van Schie tel. 070 324 41 18. Pastorie St. Jacobusparochie tel. 070 360 55 92.
Kinderbijbelclub
Nu het nieuwe schooljaar weer van start is gegaan
willen wij u attent maken op het bestaan van onze
Kinderbijbelclub. Elke donderdag direct aansluitend
op de schooltijden (vanaf 15.00 uur) staat de deur van
de Maria ten Hovezaal aan de Willemsstraat open. In
drie groepen wordt er godsdienstonderricht gegeven
voor kinderen van 7 t/m 14 jaar.
Voor informatie: Mary Jansen tel: 070 360 17 48.
Alten gezocht
RK zangkoor Cantemus Domino van de St. Jacobuskerk (Parkstraat) zoekt versterking. Graag zouden wij
enige nieuwe alten met zangervaring verwelkomen.
Repertoire: van Palestrina tot Andriessen.
Repetities (en kennismaking): elke woensdag om
20.30 uur,parochiezaal, Willemstraat 60A.
Informatie: mw. M. Huisman, tel. 070 346 44 77.
Voor informatie:
Pastorie H.Jacobus de Meerdere
Pastoor A.J.M van der Helm
tel: 070 – 360 55 92.
fax: 360 88 43.
e-mail h.jacobus@tiscali.nl
www.stjacobus.nl
www.restauratie.stjacobus.nl

Concert
Residentie Orkest
op 11 november a.s.
Op zondag 11 november a.s. is er een concert in de
Dr. Anton Philips-zaal waar wijkbewoners van 55 jaar
en ouder tegen gereduceerd tarief naar toe kunnen
gaan.

vredeskapel
De Vredeskapel is een protestantse
wijkgemeente, die voor iedereen
open staat. Elke zondag om 10.30 u is
er een kerkdienst (tevens crèche).
De Vredeskapel houdt zich
vanuit haar christelijke inspiratie
bezig met een leefbare wereld.

Afscheid ds. Jacob Korf
Jacob Korf wordt predikant in de Abdijkerk. Wij zullen hem voortaan moeten missen als inspirerende pastor, betrokken bij het wel en
wee van (mensen in) de wijk……Op 2 september namen we afscheid
van hem in een bijzondere dienst. We wensen hem alle goeds toe in
de Abdijkerk en danken hem voor zijn enorme inzet in wijk en kerk,
zijn opgewekte geloof, zijn enthousiasme, zijn oog voor de ander die
anders is en ook alles wat hij voor de jeugd heeft betekend.

De Vredeskapel is een protestantse wijkgemeente,
die voor iedereen open staat.
Elke zondag om 10.30 uur is er een kerkdienst (tevens creche).
De Vredeskapel houdt zich vanuit haar christelijke inspiratie bezig
met een leefbare wereld.
Ook op vrijdag open
Voor iedereen die even rust en stilte zoekt is de Vredeskapel open
op vrijdag van 12.30 – 13.30 uur

agenda vredeskapel
Open maaltijd
Maandag 5 november en maandag 3 december.
Kosten: 3 euro, Malakkastraat 7.
Opgave bij Hans ter Schegget, telefoon: 06-40 93 77 71.
Amnesty-schrijfgroep
Schrijfavonden op: maandag 5 november en maandag 3 december,
20.15 uur. Malakkastraat 7.
Spelen in de kerk
Voor kinderen in buurt en kerk. Spelenderwijs de Bijbel verkennen.
De thema’s zijn nog een verrassing.
Leiding: Hester Hoogenraad, telefoon: 368 99 26.
Data (op 3 donderdagen achter elkaar): 8, 15 en 22 november.
Tijd: 15.30 – 16.30 uur
24 oktober: ‘Land van werk en honing’,
Lezing door Hanina Ajarai en Marjolijn van Heemstra.
Let wel: locatie: Duinzichtkerk, v. Hogenhoucklaan 89.
Spreeksters zaten samen op een multiculturele school.
Toen na de aanslagen van 11 september en de opkomst van Pim Fortuyn
in Nederland polarisatie begon te ontstaan, vonden zij dat een ander
geluid moest worden gehoord. In 2006 kwam hun bundel ‘Land van
werk en honing’ uit. Deze avond gaan zij in op het thema: ‘Omgaan
met de ander’ waarbij zij het concept ‘De Ander’graag met een korrel
zout nemen. Aanvang: 20.00 uur.
18 oktober in het wijkgebouw van de Vredeskapel:
informatie-bijeenkomst voor mantelzorgers door
Eugenie Buhlmann, mantelzorgconsulente.
Adres: wijkgebouw, Malakkastraat 7.
Tijd: 19.00 – 20.00 uur
Heeft u vooral vragen?
Telefoon. Eugenie: 424 81 31.
Idelette Nutma, 0651 10 70 70 of inutma@steknet.nl

Zingen in een
bijzondere kerk
Op vrijdagavond 30 november treedt esGROOT, het
kamerkoor met wortels in de Archipel, op in de OudKatholieke kerk aan de juffrouw Idastraat. Een prachtig gebouw uit de 18e eeuw, toen katholieken weer
een kerk mochten bouwen, als die maar niet vanaf de
straat als zodanig herkenbaar was. En een prachtig
programma, met de voor esGROOT kenmerkende mix
van Zuidamerikaanse, Israëlische en klassiek romantische muziek. Let op de afﬁches die tegen die tijd ook
bij u in de buurt voor de ramen zullen hangen.

Het programma ziet er als volgt uit:
Beethoven - Symfonie nr. 8
Tjaikovski – Roccocovariatiesvoor cello en orkest
Mozart – Symfonie nr. 36 – Linzer
Dirigent: Jan Willem de Vriend
Cello: Quirine Viersen
De aanvangtijd van het concert is 14.15 uur.
Toegangkaarten á € 15,– (Ooievaarspas: € 8,–) zijn
van 16 t/m 30 oktober verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt) bij de wijk- en dienstencentra ’t Klokhuis,
Celebesstraat 4, tel. 350 35 11 en
“De Heldenhoek”, Elandstraat 88, tel. 424 81 15.
In de prijs inbegrepen zijn een drankje bij binnenkomst, in de pauze, garderobe en openbaar vervoer.
Het gaat om eerste rangs-plaatsen!

Ouderen en levenskunst
In februari 2008 gaan wij starten
met een nieuw op te richten vast
groepje (8) zeventig plussers om
met elkaar (dus leeftijdgenoten) te
praten over de mooie en lastige
kanten van het dagelijks leven.
Vaak zitten wij met vragen waar wij
alleen niet uit kunnen komen of
willen wij meer weten over een
bepaald onderwerp, bijvoorbeeld
uit de politiek, of wij gaan eens
gezellig met elkaar op stap, kortom
wij willen elkaar inspireren om

kundig met ons leven verder te
gaan. Het spreekt vanzelf dat wat
er in de groep wordt besproken
vertrouwelijk is. De gespreksgroep
komt maandelijks bij elkaar in het
Klokhuis aan de Celebesstraat 4 en
wordt gestart door Charlotte van
Lynden en Erna Wasch, van de
Stichting Ouderenwerk AWZ.
U kunt zich opgeven bij de
administratie van het Klokhuis,
tel: 070 350 35 11.

oktober 2007 archipel & willemspark 11

3 november Open Dag in ’t Klokhuis

Winterweekend
culturele zondagmiddagen

gezocht:
een computerdeskundige
met lesgevende kwaliteiten
Het Klokhuis heeft een gezellig computerlokaal met
6 computers waarmee uitstekend les gegeven kan
worden aan kleine groepen wijkbewoners.
Wij zoeken een enthousiaste vrouw of man die een
paar uur per week de buurtbewoners wil bijspijkeren
of de beginselen wil bijbrengen.
Aanmelden bij de beheerder van het Klokhuis:
Willem van der Toorn,
email: willemvandertoorn@hotmail.com

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

Hierbij bieden wij u het Najaarsprogramma
2007 van de Winterweekend-zondagmiddagactiviteiten aan. Het programma bestaat uit
4 zondagmiddag-activiteiten, waarbij een
optreden en aansluitend een warme maaltijd
(twee-gangen-menu) worden aangeboden.
Het programma vindt plaats in de wijk- en
dienstencentra ’t Klokhuis en De Heldenhoek.
Het “Winterweekendaanbod”, dat in 2007 door
een donatie van de St. Fundatie van Beijeren van
Schagen mede mogelijk wordt gemaakt, is een
initiatief van het Ouderenwerk van de St.
Welzijnsorganisatie Centrum.
Het programma ziet er als volgt uit:
Zondag 28 oktober in de “De Heldenhoek”:
Toneel/Blijspel Toneelvereniging “Oud Haagsche
Brand-weer” voert het blijspel “Lef in liegen” op.
Aansluitend maaltijd: zalm, worteltjes, salade,
aardappelpuree en ijs.
Zondag 11 november in ‘t Klokhuis: Zang en gitaar
Optreden van “Duo No Smoking”, een duo dat
weet wat spelen van oud-Hollandse nummers en
entertainen is. Aansluitend maaltijd: rookworst,
andijviestamppot, piccalilly en tweekleurenvla.
Zondag 25 november in “de Heldenhoek”:
Populaire muziek
“Pepperoni”, een gezellig en spetterend koor, dat
populaire muziek uit de jaren 60 en 80 ten
gehore brengt. Aansluitend maaltijd: macaroni
á la Anneke, salade en fruittoetje.
De zaal is open vanaf 14.00 uur. Een zondagmiddag-programma begint om 14.30 uur en is, na
het nuttigen van de maaltijd, doorgaans om
17.30 uur afgelopen.

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

Toegangskaarten kosten € 4,00 (Ooievaarspas:
€ 2,75). Dit is inclusief de maaltijd. Kaarten zijn
vanaf twee weken tevoren, verkrijgbaar bij de
recepties van ’t Klokhuis, Celebesstraat 4,
t. 350 35 11 en “De Heldenhoek”, Elandstraat 88,
t. 424 81 15.

Beheerder Willem van der Toorn
Assistente Randjeni Dubar

Wijkbus “Stap in” biedt vervoer aan vanaf
“De Heldenhoek” naar ’t Klokhuis en terug
(kosten retour: € 1,15).

Een mooie gelegenheid om de vernieuwingen met eigen ogen te
zien. ’t Klokhuis is open vanaf 10.00 uur, de sluiting is om 16.00
uur. Het programma voor die dag hangt binnenkort in één van de
vitrines aan de voorgevel. We hopen op een grote opkomst!

Koempoelan nieuws
Koempoelan WOC: Iedere 2e woensdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur
een gezellige en soms leerzame bijeenkomst in Wijkcentrum ’t Klokhuis
aan de Celebesstraat 4, Den Haag, 070 350 35 11.
Woensdag 14 november
Zaman dulu? (de periode van vroeger?)
Ontwikkelingen in architectuur en
stedenbouw in Nederlands Indië in de
twintigste eeuw. Architectuur die ten
tijde van Nederlands overheersing over
haar Oosterse kolonie werd gerealiseerd is een blinde vlek binnen de
Nederlandse architectuurgeschiedenis.
Dat kwaliteit daar-aan niet per se debet
is zal tijdens deze presentatie duidelijk
worden. Na een korte inleiding over de
ontwikkelingen in de archipel volgt
een overzicht van het werk van
architecten als Henri Maclaine Pont,
Thomas Karsten, Casper P. Wolff
Schoemaker en Albert F. Aalbers.
Namen die in Nederland doorgaans
onbekend zijn maar in Indonesië tot de
canon van de architectuurgeschiedenis
horen. De vraag hoe ex-kolonisator en
ex-kolonie met hun gebouwd erfgoed
(moeten) omgaan, leidt niet zelden tot

discussie. Drs Pauline K.M. van
Roosmalen studeerde kunst- en
architectuurgeschiedenis aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Vanaf 2000
is Van Roosmalen aangesteld als
promovenda aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit
Delft. Haar onderzoek betreft stedenbouwkundige ontwikkelingen in
Nederlands-Indië tussen 1905 en 1951.
Van Roosmalen publiceert en spreekt
regelmatig.
Woensdag 12 december
Wieteke van Dort zal voor ons een
beneﬁet optreden verzorgen ten bate
van Stichting HALIN (hulp aan
landgenoten in voormalig Nederlands
Indië). Wieteke zal ditmaal geen
muzikaal optreden verzorgen maar ons
vermaken met verhalen. Een loterij
wordt gehouden waarvan de opbrengst
ook wordt gegeven aan St. Halin.

Bestuur Stichting Het Klokhuis
voorzitter: vacant
Mevrouw J.A.M.L. Robertson-Olgers secretaris
rsn100@hotmail.com
De heer R. Klein penningmeester
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
Mevrouw E. de Bles lid
liesbethdebles@hotmail.c0m
Mevrouw drs. B.C. Wasch lid
bcwasch@planet.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
Bloedafname en Trombosedienst
Het Bronovoziekenhuis neemt vier maal
per week bloed af in ’t Klokhuis.
Op dinsdag is de Trombosedienst aanwezig
voor bloedafname.
Men kan terecht op de volgende tijdstippen:
Maandag
08.15 – 09.15 uur
Dinsdag
10.00 – 11.00 uur
Woensdag
08.15 – 09.15 uur
Donderdag
08.15 – 09.15 uur
Vrijdag
08.15 – 09.15 uur
Het Klokhuis is op deze dagen
vanaf 8.00 uur open.
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Ooit eens gebridget?
In Het Klokhuis kunt u weer gaan bridgen! Daar wordt iedere dinsdagmiddag van
13.00 -16.30 uur gebridged, onder de bezielende leiding van mevrouw Tine Fletterman.
Een kleine club, ongeveer 6 tafels. Er wordt niet “met het mes op tafel gespeeld” maar
het is ook geen kleuterklas. Er wordt gewoon volgens de regels gebridged. Heel sociaal
en heel gezellig. U kunt zich als paar of alleenstaande melden. De kosten zijn 20 euro
per kwartaal. De prijzen van kofﬁe, thee en diverse andere consumpties zijn voordelig.
Indien gewenst kunt u in de tuin roken. U kunt zich opgeven voor bridgen bij de
administratie van ’t Klokhuis, tel : 070 350 35 11.

>> vervolg van pagina 2 Ik ween over kastanjes in de knop gebroken *
Archipelbuurt/Willemspark
Van de 24 kastanjes op het Nassauplein zijn er nog maar 9 over.
Als vervangende boom is gekozen voor de Zelkova Serrata, een
wat kleinere sierboom die ook wel de Japanse Zelkova genoemd
wordt; acht daarvan zijn al geplant. In het komende plantseizoen (van 1-12 tot 1-4) komen daar nog eens zeven bij.
Wat kunnen bewoners zelf doen?
Helaas is er voor bewoners nog niets te doen. De resultaten van
bestrijdingsmiddelen die getest worden zijn nog niet zeker
genoeg. De kastanjes langs de openbare weg zijn al in kaart
gebracht door de Gemeente en worden gecontroleerd. Kastanjes
in particuliere tuinen vallen daar buiten. Heeft u in uw tuin een
zieke of dode kastanje dan kunt u dat melden bij het Gemeentelijk Contactcentrum tel. 3533000 of stuur een e-mail naar
gemeentelijkcontactcentrum@dsb.denhaag.nl
Voor meer informatie:
www.archipelbuurt.nl / www.denhaag.nl/bomen
www.kastanjeziekte.Wur.nl / www.ElemenTree.nl
*) Met dank aan W. Kloos die dichtte “Ik ween om bloemen in de knop
gebroken” en aan DSB-voorlichter Dionne van Heteren.

Healing Tao
Sinds enkele jaren worden er in het Klokhuis Qi Gong lessen
gegeven. Qi Gong is een onderdeel van het zogenaamde
Healing Tao systeem. Vanwege de grote belangstelling worden met ingang van september de lessen Qi Gong verdiept
en uitgebreid met Healing Tao. De Qi Gong lessen zijn vooral gericht op het opschonen van het fysieke lichaam.
Ontspanning en doorstroming. De Healing Tao lessen
bestaan voor een groot deel ook uit het opschonen van het
fysieke lichaam met daarnaast de verdiepende meditaties
zoals genoemd hierboven. Een strakke scheiding tussen Qi
Gong en Healing Tao is er niet omdat Qi Gong de basis
vormt voor het hele Healing Tao systeem. De lessen zijn
toegankelijk voor beginners en ook mensen die al eerder
kennis maakten met Qi Gong of Healing Tao. Een ieder
steekt in op zijn eigen niveau. De lessen Healing Tao worden
gegeven door Alka Derks op woensdagavond in het Klokhuis
van 19.30 tot 21.30. Start woensdag 19 september. 12
woensdagen. Prijs 156 euro. Qi Gong les op woensdagavond
van 17.45 tot 19.00 eveneens in het Klokhuis. Start woensdag
26 september. 10 woensdagen. Prijs 100 euro.
Nadere info en opgave: alka.derks@planet.nl 070 – 306 21 89

