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International 
Residents

A selection of the articles in this issue of
the community newspaper will shortly 
be available on the local neighbourhood 
website in English. Just click on the 
appropriate fl ag on the homepage.

www.archipelbuurt.nl

Luchtverontreiniging

De Veerkaden kregen meer verkeer door 
sluiting van de Grote Marktstraat, gevolg 
de vervuiling werd hoger. Gemeente en 
Rijksgebouwendienst (onder vrom!) wil-
den ministeries bouwen,  waar de Zwarte 
Madonna stond. In verband met de wetge-
ving over luchtverontreiniging moesten de 
Veerkaden ‘schoon’ worden. Het Verkeers 
Circulatie Plan werd door b&w en coalitie 
doorgedrukt, ondanks grootschalige 
tegenstand van burgers (vcp-nee).

>> lees verder op pagina 5

nieuws… mensen… samenleving…  www.archipelbuurt.nl

Met de Wijk-houder op Schouw
Zo maar met ‘onze’ wethouder Van Alphen op stap; in plaats van het geplande uur 
werd het anderhalf uur! Een wandeling langs pijnpunten in de wijk. Voorop stond 
natuurlijk de gehoopte herinrichting van ‘de Banka’: de brede, de smalle en de 
hoge. Elders in de krant wordt duidelijk gemaakt waar het om gaat en dat er 750 
handtekeningen nodig zijn om wat sneller aan bod te komen. Er wordt samen met 
de gemeente hard aan gewerkt en zo te zien en te horen stond de wethouder er ook 
positief tegenover. Aan de bevlogen tekst en uitleg van onze voorzitter Taekema 
en commissievoorzitter Bloembergen lag het in elk geval niet. 
Na de Banka ging het gezelschap richting Surinamestraat waar zich nog enkele 
bewoners aansloten. Er werd stilgestaan bij de verwaarloosde panden 47 – 53. 
Na enkele gecrashte plannen ziet het er nu naar uit dat de panden achter de gevel 
verbouwd worden tot appartementen, een oplossing waar de buurt zich in kan 
vinden. Meer voeten in de aarde hebben de wat rommelige grasveldjes en parkeer-
locaties in de straat. Ideeën zijn er wel maar (nog) geen budget. 

> lees verder op pagina 3

6 november om 20.00 uur in ’t Klokhuis, Celebesstraat 4
Het bestuur prijst zich gelukkig dat onze wijkgenoot, de bekende internationale 
consultant Bob Waisfi sz, bereid is een seminar te geven voor de buitenlanders in 
onze wijk over de culturele verschillen tussen Nederland en hun land van her-
komst (zie de aankondiging van Bob zelf hiernaast). 
Het belooft een interessante bijeenkomst te worden. Het seminar is primair be-
doeld voor onze buitenlanders (de voertaal zal Engels zijn), maar ook Nederlanders 
kunnen er veel van opsteken en zijn van harte welkom. Graag uw komst aan Bob 
laten weten via bob@itim.org.

6 November, 20.00 hour in ‘’t Klokhuis 
Community Centre’,  4 Celebesstraat

expatsexpats – If you want to feel even more at home in the 
Archipel and in the Netherlands in general, please feel 
free (and it is!) – whatever your situation    – to attend 
our two-hour seminar on Dutch culture. 
This seminar is not about the little ‘dos’ and ‘do nots’ 
(surface culture) but the unconscious conditioning 
that shapes thinking and views in societies (deep cul-
ture). In order to understand deep culture we have to 
make comparisons, it would therefore be helpful if 
you let us know your nationality before attending. 
Please mail this to bob@itim.org.
The seminar will be very interactive, helping you to 
assess whether you fi t into Dutch culture quite natu-
rally or whether you will have to work at feeling at 
home. You will be asked to answer light-hearted mul-
tiple-choice questions about Dutch culture as well as 
cultures represented in the audience (that is if you in-
form us about your nationality beforehand). 

Some examples of the kind of questions: 
1. ‘Why is it that in winter so many Dutch people keep 
  their curtains open in the evenings and at night?’
2. ‘Why do Dutch employees sometimes pick fi ghts 
  with their bosses, even if this may harm their ca-
  reers?’
3.  Why are Americans generally so full of confi dence 
  yet keep their swimming trunks on in the sauna?
4.  Why do the British get so upset on vacation about 
  Germans who get up very early to claim a deckchair
  at the poolside by placing their towel on it and only 
  then go for breakfast. And why is it so many Ger-
  mans feel the need to do this?
To fi nd out the answers you’ll have to attend the seminar! 
The approach used in the seminar is based on the 
research results of Professor Geert Hofstede, who 
has published several studies and books on cultural 
awareness. 

Er was eens een oude klok: De klok van het Klokhuis.
Maar… de klok was kapot.

Ze wees de tijd niet meer aan, ze straalde 
haar licht niet meer uit…

En het Klokhuis bestond zoveel jaar!
En het Klokhuis stak geheel in het nieuw!

De Vereniging ’t Klokhuis vond dat de klok 
hersteld moest worden!

Onkosten voor haar rekening.
En toen kwam de penningmeester.

Klok gedemonteerd.
Met beleid en kruipolie de kast uiteen gehaald.

Veel tijd en zorg en aandacht en vooral 
werk geïnvesteerd.

Nieuwe onderdelen kwamen van verre: 
uurwerkjes, tijdklok, verlichting, glasplaten.

En de penningmeester sleutelde voort.
Na maanden hangt ze er weer: de Klokhuisklok!

Ze loopt weer, ze straalt weer: een baken voor de buurt.
En de Vereniging krijgt een rekening, zó laag als 

nooit gedacht.
De penningmeester weet uitstekend op 

de penningen te passen!
Alle lof en leven ze nog lang en gelukkig!

 Arnold van den Hoek 

Sprookje van de klok 
en de penningmeester

v.l.n.r.  Auke Bloembergen, Ank Beekman, wethouder Van Alphen en Wybe Taekema

Seminar Bob Waisfi sz
6 november’t klokhuis

jkschouw
gina 1 en 3

 archipel 
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Klachten Stadsbeheer   tel. 353 30 00

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

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

wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag

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

bestuur
Voorzitter, dhr. mr. W. Taekema
t. 363 60 77
e.  wybe@archipelbuurt.nl
Vice-voorzitter, jhr. mr. G. 
Hooft Graafl and 
t. 360 41 95
Secretaris, mw A.G. Beekman-
Otte   t. 354 80 06

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

contact openbare ruimte
josien@archipelbuurt.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 20 november 2008
20.00 uur, ’t Klokhuis, 
Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 3 nov. 2008
Sluiting advertenties: 
10 november 2008
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t.  350 35 11   
secretariaat@archipelbuurt.nl

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

illustraties / vormadvies 
Jean Cloos

ontwerp
Wilmar Grossouw

vormgeving
Annebel Schipper

website
www.archipelbuurt.nl

website redactie 
website@archipelbuurt.nl

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

Florence, Het Schakelpunt 
Dagverzorging en 
Ontmoetingscentrum
Burg.Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag 

Servicepunt
Ma t/m vr 09.00-16.00 uur
Ria Koppert, Annelies 
v.d.Heijden, t. 754 13 00
Tel. Bereikbaar 08.00 -16.30 uur

Dagverzorging, maaltijden en 
activiteiten
Info: 754 13 40
Prikpost huisartsen 
dinsd. en dond. 09.00 -10.30 uur

Wisselbibliotheek 
woensdag van 10.00 -11.30 uur 

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

Borneofl at – Staedion –
informatie 0900 14 24

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

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

Burenhulp 
Mevr. 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 
ds. Casper van Dongen
t. 324 99 00 (info pag. 11)

Clubhuis Cantaloup

Stichting 
Clubhuis ‘Cantaloup’

Cantaloupenburg 26a
2514 kl Den Haag
t. 310 61 13
t. 346 11 32
Bankno. 179944797
clubhuiscantaloupe@gmail.com
secr: Laurien Trojan-Piek

Onze clubs

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

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

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark 
betaalt u €40,- per jaar. Geen 
dure vriendschap, want je 
mag een keer gratis gebruik 
maken van het clubhuis voor 
bijvoor-  beeld een kinder-
partijtje of een vergadering. 
Boven dien kan je deelnemen 
aan vriendendagen. Leden, 
vrienden en donateurs ont- 
vangen regelmatig nieuws -
brieven. Ooievaarspas €25,–

Mw M. Polak (65 j.) ’s avonds  t. 070 350 61 16
Anneke Kreemers (15 jaar)  t. 06 488 34 337
Mw C. Weeik (22 jaar)  t. 06 247 14 889
Mw M. Vollema (19 j.)  za/zo  t. 06 51958607  
        070 322 51 31

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

Oppassen geblazen!

 De redactie heeft reacties ontvangen van wijk-
bewoners, 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:

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

Takkenroute: 
inzameling grof tuinafval  
15 t/m 24 oktober 2008
maak een afspraak met de grofvuiltelefoon, 
tel. 070 366 08 08

De gemeente Den Haag organiseert ook 
dit voorjaar de Takkenroute. Tijdens de 
Takkenroute wordt het grof tuinafval als 
‘groen afval’ op afspraak gratis opgehaald. 
Het ingezamelde groen wordt voornamelijk 
verwerkt tot compost. Meer informatie is te 
vinden op www.denhaag.nl/takkenroute

Inzameling op afspraak 
Hagenaars die grof tuinafval willen laten ophalen 
kunnen bellen met de Grofvuiltelefoon op het 
nummer 070 - 366 08 08. Grof tuinafval en ander 
grofvuil, zoals meubilair en witgoed, worden niet 
tegelijkertijd opgehaald. Hiervoor moeten twee 
afspraken worden gemaakt. Dit in verband met de 
aparte verwerking van beide soorten afval.

Regels inzameling
Aan de gratis inzameling van grof tuinafval zijn, 

in verband met de hanteerbaarheid en capaciteit van de ophaalwagens, regels 
verbonden. Zo worden alleen bomen, struiken en takken meegenomen, die zijn 
ingekort tot 1,20 meter. Daarnaast mag de doorsnede van zowel bomen als takken 
maximaal twintig centimeter zijn. Losse takken en struiken moeten door een 
touw gebundeld zijn. Potplanten, aarde, zand, tegels, schuttingen e.d. worden 
niet meegenomen. 

Was u bij de Open 
dag van de Politie  
op 11 oktober j.l. ? 
Ook voor kinderen 
was het een feest 
aan de Burgemees-
ter Karnebeeklaan.

> Wijkagente Yvonne Ipema bij het wijkfeest 28/06

Gemeentelijk ContactCentrum (gcc)
Hebt u vragen, klachten of opmerkingen, 
neem dan contact op met het Gemeentelijk 
ContactCentrum.

Bel onderstaannummer of kijk op 
www.denhaag.nl/contact
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De buurtboekwinkel, 
meer dan antroposofi e 
alleen

Bouwplannen
Prinsevinkenpark 17/19 

rinsenvinkenparkbewoner en ex-Euro-
parlementariër Bob van den Bos mist 
een behoorlijke boekhandel, zo stond in 

de vorige editie van deze krant te lezen. Hij 
doelde op de Bankastraat. Elders in de buurt 
bevindt zich wel degelijk een boekwinkel die 
er wezen mag: De Haagse Boekerij in de Frede-
rikstraat. Inge Ebbinge en haar zakenpartner 
Herman Boswijk leggen uit dat ze een ‘normale’ 
algemene boekwinkel runnen. Waarbij ze hun 
eigen voorkeur niet onder stoelen of banken 
steken: zo zal de nieuwste Maria Stahlie een 
prominentere presentatie krijgen dan de laat-
ste Leon de Winter. Ze zijn vermaard om hun 
collectie kaarten met een kunstzinnige of reli-
gieuze voorstelling. Ook op het terrein van de 
antroposofi e genieten ze een zekere reputatie. 
Vanuit het hele land komen bestellingen bin-
nen voor titels die iets van doen hebben met 
het gedachtegoed van Rudolf  Steiner. Maar, zo 
wordt het tweetal niet moe te benadrukken, 
het assortiment bestrijkt alle genres – tot het 
prentenboek voor de allerkleinsten aan toe. 
Dat laatste is gemakkelijk te verifi ëren: ’t is 
Kinderboekenweek en die woedt ook hier volop.

Door de bomen het bos blijven zien
De Haagse Boekerij is een kleintje vergeleken 
bij een Paagman of Verwijs. Maar dat heeft zo 
zijn voordelen. Inge Ebbinge: “Ik hoor dat 
nogal eens van nieuwe klanten, dat ze zich 
daar overvallen voelen door de enorme hoeveel-
heid boeken die op ze afkomt. Bij ons ligt dat 
anders. Wij hebben als het ware een voorselec-
tie gemaakt. Bij ons blijf je door de bomen het 
bos zien. Dat is voor de klanten een stuk gemak-
kelijker kiezen. En desgewenst voorzien we 
hen graag van advies. Daar nemen we de tijd 
voor.” Zoals dat eigenlijk alleen nog maar kan 
in een buurtwinkel.

hb

e-bor-a kozen Haagse scholieren vier jaar geleden als 
naam voor de monsterboor die de Hubertustunnel 
moest graven. 

Nu was het zo ver en kon minister Eurlings van Verkeer de 
tunnel offi cieel openen, op een stormachtige eerste oktober. 
In een mooi versierde feesttent kwamen vooraf onder regie 
van Jan Douwe Kroeske enkele deskundigen aan het woord. 
Zoals de stadsarcheologe die gehoopt had op het skelet 

van een dode mammoet maar niet veel meer had gevon-
den dan een oud hoefi jzer. Wethouder Smit verzekerde dat alles 
binnen het budget (ruim anderhalf honderd miljoen euro) 
gebleven was en de burgemeester was vooral trots! 

De offi ciële opening
Vervolgens begaf het gezelschap zich in een prachtige antieke 
bus naar de tunnelmond aan de Landscheidingsweg, waar de 
minister na enkele gloedvolle woorden – aansluiting op het 
rijkswegennet; begin van de Internationale Ring! – een groen 
en geel lint doorknipte. Iedereen was er blij mee: met 1,5 km. 
de langste stadstunnel van ons land, voor het eerst onder be-
staande bebouwing doorgeboord en… er zijn geen ongelukken 
en geen tegenvallers voorgevallen! (Volgens goed Haags gebruik 
werd er niet gerept over de traumatunnel in het centrum …) 
Na de offi ciële opening werd er door professionals en amateurs 
een spetterend spektakel opgevoerd. Een ‘urban community 
show’, speciaal voor de gelegenheid geproduceerd en uitge-
voerd door Haagse scholieren, amateurkunstenaars en bekende 

artiesten als Cesar Zuiderwijk (slagwerk) en Lou Landré (als 
nostalgische bewoner). De tunnelruimte werd vervuld van 
licht, geluid en beweging, zoals die zich op die plaats waar-
schijnlijk nooit meer zullen manifesteren. 

De bewoners van de Waalsdorperweg en omgeving zullen on-
getwijfeld blij zijn met de verkeersontlasting. Voor onze wijk 
is het vooral de zorg hoe de verkeersstromen naar en van de 
tunnel zich zullen ontwikkelen en wat de gevolgen voor het    
milieu zullen zijn. Maar we zullen ook vast wel eens eerder       
              thuis zijn dan we nu gewend zijn!

ak

Debora meets Hubertus!

Met Wijk-houder 
op Schouw

ervolgens werd een ommetje gemaakt 
via de geheel vernieuwde Mallemolen 
(terras- en wandelgebied): veel positie-

ve geluiden! Aan het eind/begin van de 
Frederikstraat (nr. 14) luchtten enkele apparte-
mentsbewoners hun hart over de plannen voor 
de bouw van zes appartementen met zestien (!) 
garages aan het binnenplein. Een actiegroep 
heeft al een bezwaarschrift ingediend; de wet-
houder zal de zaak zorgvuldig bekijken. 
Even de hoek om via de Prinses Mariestraat 
de Cantaloupenburg in: een uniek stukje 
Haagsche bouw met karakteristieke pandjes 
en een gaaf hofje (ingang Schelpstraat)! 

Het schooltje (R.K. Basisschool met een hele 
lange naam: iets voor een speurtocht!) staat er 
verlaten bij. Maar des te vrolijker is de aanblik 
van de nabijgelegen binnentuin (via een poor-
tje) met een clubgebouw, een leuke speeltuin 
en volkstuintjes (achterzijde Kerkstraat). 
Nog even een blik geworpen op het hek van 
de peuterschool Frank Dak resp. (toneelgroep) 
Drang aan de Schelpkade, en dan door het park-
je van het Nassauplein (planten of schelpen?) 
terug richting Banka. Het kan niet missen: met 
zo’n positieve wijk-houder moet er binnenkort 
heel wat kunnen gebeuren in onze wijk! 

ak

beklad of beplakt. Winkeliersverenigingen 
kunnen zich collectief aanmelden voor de 
graffi ti schoonmaakregeling. 

De overeenkomst
De gemeente draagt het grootste deel van de 
kosten voor het schoonmaken van de panden. 
Aan pandeigenaren wordt slechts een kleine 
vergoeding gevraagd. Deze vergoeding is af-
hankelijk van de breedte van het pand. Panden  
die niet breder zijn dan 10 meter betalen €50  
per jaar. Voor panden tussen de 10 en 25 meter 
breed geldt een vergoeding van €75 en panden 
breder dan 25 meter betalen €150 per jaar.

Aanmelden
Meer informatie over de graffi ti schoonmaak-
regeling vindt u in het Digitaal Loket op de 
website www.denhaag.nl, onder ‘graffi ti 
schoonmaakregeling’. Ook kunt u contact 
opnemen met het Meldpunt Graffi ti. 
Het Meldpunt Graffi ti is tijdens kantooruren 
bereikbaar via tel 070 353 46 05 of stuur een 
email naar meldpuntgraffi ti@bsd.denhaag.nl

(het voormalige LTO-gebouw) 

p 26 juni 2008 zijn omwonenden van 
Prinsevinkenpark 17/19 door ‘De Prins 
van Archipel bv’ schriftelijk op de 

hoogte gebracht over de (ver)bouwplannen 
van het gebouw.
De panden zullen in twee fasen herontwikkeld 
worden. Voor het rechter, oude gedeelte is on-
langs een bouwvergunning afgegeven voor het 
bouwen van vijf appartementen. In september 
a.s. wordt met de bouw begonnen. In juli is ge-
start met de verkoop van deze appartementen.

*  Verkoop van porselein en 
steengoed objecten

*  Cursussen draaien en 
handvormen volwassenen

* Workshops en kinderpartijtjes
*  Kleilessen voor kinderen 

vanaf 7 jaar
Gratis 

  proefl es!

Terra-Cotta
werkplaats voor keramiek

Bankastraat 80 – Den Haag

amen met u wil de gemeente Den Haag 
de overlast van graffi ti en illegaal plak-
werk tegen gaan. Aan alle pandeigena-

ren en winkeliers in stadsdeel Centrum biedt 
de gemeente hiervoor een speciaal graffi ti 
schoonmaakabonnement aan. 
Bij deelname aan de regeling verwijdert een 
gecertifi ceerd schoonmaakbedrijf graffi ti en  
illegaal plakwerk van uw pand. Wordt uw pand 
opnieuw beklad of beplakt dan kunt u altijd 
het Meldpunt Graffi ti bellen. Binnen twee 
werkdagen na melding is uw gevel weer 
schoon. Onbeperkt en zonder extra kosten.

Deelname
De regeling geldt in eerste instantie voor alle 
panden in stadsdeel Centrum. Bent u huurder 
van een pand en wilt u deelnemen aan de rege-
ling, vraag dan eerst om schriftelijke toestem-
ming aan de eigenaar. Bent u verhuurder van 
een pand, meldt dan de huurder van uw pand 
dat u meedoet aan de regeling. De huurder 
weet dan dat hij met het Meldpunt Graffi ti 
contact kan opnemen wanneer uw pand is 

Schone gevels vanaf 
slechts € 50 per jaar

iinn  bbeewweeggiinngg
BBuuuurr tt

– advertenties –

Info: 070 3546770
Mail: thessy.ries@hotmail.com

(ZONDAGS GESLOTEN)

Volgens plan wordt het linker gedeelte gesloopt 
m.u.v. de kelder en het sousterrain. Een bouw-
aanvraag ten behoeve van de artikel 19 procedu-
re en de bouwvergunning is daartoe ingediend.
‘De Prins van Archipel’ was van plan op een 
informatiebijeenkomst de bouwplannen te 
tonen en toe te lichten. Aangezien de discus-
sies met de gemeente over het plan nog niet 
afgerond waren, moest de bijeenkomst wor-
den uitgesteld. Zodra dit mogelijk is, volgt 
alsnog de uitnodiging voor een informatie-
bijeenkomst.

Acht socialsofa’s 
voor de acht stads-
delen gemaakt door 
vrijwilligers o.l.v. kunstenaar Wouter Stips. 
Leuk idee voor vrijwilligers uit de buurt om 
dit ook te doen. U hoort er nog meer over…
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Positieve en negatieve geluiden

Digitale nieuwsbrief met actueel 
nieuws van de website is in de maak. 

Wilt u op de verzendlijst? Meld u 
aan bij: secretariaat@archipelbuurt.nl



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

 

conflict ?  

 
 

 

 

 

Mr Jos W van Vught 
mediator 

 
 

Delistraat  55 
2585 VX   Den Haag 

  070 – 306 10 83 
jos@convenant.nu 

www.convenant.nu 
 

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         info@rudolfpeters.nl

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

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

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

  diverse schoonheidsbehandelingen

 permanente ontharing (ELOS)

 microdermabrasie

 verwijderen pigmentvlekken

 verwijderen rode vaatjes

 manicure en voetverzorging

 voetrefl ex- en andere massages

Laan Copes van Cattenburg 60A

2585 GC Den Haag

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

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

Of kijk op www.schoonheidsinstituutriawiek.nl

Ria Wiek (l) en Christel Reijgersberg

Ria WiekSCHOONHEIDSINSTITUUT

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

Curaçaostraat 4
2585 XZ Den Haag

Nieuwe Uitleg 34 
2514 BR  Den Haag

T 070 365 88 44
F 070 364 41 06

info@vriesrobbe.nl
www.vriesrobbe.nl

Jan. A. Kokje
(directeur/makelaar taxateur)

Tiina Westhoff - Lehtinen
(makelaar taxateur)

a a n d a c h t
t i j d  e n  s e r v i c e

k o o p  . v e r k o o p  . h u u r  

v e r h u u r  . t a x a t i e s  . b e h e e r



Je moet héél goed luisteren 
als je door de Sumatrastraat 
wandelt, anders zul je hem 
niet horen. Thuis speelt hij 
namelijk altijd met een dem-
per. Maar tijdens zijn optre-
dens gaat hij helemaal los!
Jazz-trompettist Koos van 
der Hout woont nu bijna 
twee jaar in onze wijk. 
“Ik heb het hier geweldig 

naar mijn zin. De sfeer is bijzonder. Er wonen originele, onder-
nemende mensen. Je zit vlak bij het centrum én vlak bij het 
strand. En, heel belangrijk in mijn vak: met de auto ben je in 
no time de stad uit.”

Als musicus is Koos inderdaad veel onder-
weg. Hij speelt overal in het land, maar ook 
regelmatig in verre oorden. “Mijn laatste 
verre reis was in mei, naar Singapore met de 
‘Flying Dutchman Jazz Band’. Dat is de band 
die optreedt als de klm ergens wat te vieren 
heeft. We hebben samen al heel wat van de 
wereld gezien.”

Tournees en cd’s
De ‘Flying Dutchman’ is niet de enige band waarmee Koos op 
stap is geweest. Tijdens zijn studie aan het Rotterdams 
Conservatorium speelde hij in ‘The Group’ van Rob van der 
Linden, in de big bands van Rob Madna en John Clayton, en in 
de ‘New Orleans Syncopators’. Een paar jaar later maakte hij 
met de ‘Dutch Swing College Band’ een tournee naar Australië, 
Singapore, Hong Kong en Manilla en met de ‘Glenn Miller 
Orchestra’ naar verschillende Europese landen. Later speelde 
hij o.a. veel met het ‘Joke Bruijs Kwartet’ en hij trad zelfs op 
met de beroemde zangeres Sarah Vaughan.
Cd’s maakte hij ook. In de discografi e op zijn website 
www.koosvanderhout.nl staat een indrukwekkende verzame-
ling cd’s met klinkende namen. Een van zijn opmerkelijkste 
opnames is ‘Easy Groovin’, met Frits Kaatee, saxofoon; Jeff 

Hamilton, drums; Rob van Kreeveld, piano; John 
Clayton, bas; Ben Janssen, bas en Axel Hagen, gitaar.

Afwisseling
Maar Koos is niet alleen musicus. Hij voltooide ook 
een studie stedenbouwkunde aan de th Eindhoven 
en een opleiding tot mediator. “De trompet is van 
jongs af aan mijn grote liefde. Maar ik ben op veel 
andere terreinen actief geweest. Die afwisseling is 

belangrijk voor me. Ik heb o.a. als stedenbouwkundige voor de 
gemeente Vlaardingen gewerkt, als adjunct-directeur van het 
Rotterdams Conservatorium, als organisator van muziekcon-
coursen, als bemiddelaar in diverse confl ictsituaties en als 
coach in de arbeidsreïntegratie. Momenteel beheer ik onroe-
rend goed. Maar de trompet is de constante factor. Een belan-
grijke klus, waarin ik mijn liefde voor de trompet geweldig heb 
kunnen combineren met mijn andere talenten, was het organi-
seren van ‘The International Trumpet Guild Conference’ in 
Rotterdam in 1992.”

Vrijheid
Bij Koos thuis klinkt altijd muziek. Hij heeft een enorme verza-
meling jazzplaten, maar draait ook graag klassiek. Studeren 
doet hij regelmatig in het atelier van een goede vriend. “Daar 
kan ik lekker tekeer gaan. Hier thuis zou ik de buren teveel 
storen. In tegenstelling tot klassieke musici bepaal je als jazz-
musicus bij een uitvoering ter plekke wat je speelt. Dat impro-
viseren geeft me een geweldig gevoel van vrijheid. Een prettig 
georganiseerde vrijheid en losheid die hier in de Archipelbuurt 
ook te proeven is. Daarom voel ik me hier thuis.”

pauline oostenrijk
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Al wandelend door onze buurt hoor je geregeld iemand muziek maken. 
Deze rubriek wijden wij aan muziekbeoefenaars in onze buurt. 
Een uitstervend ras, wordt wel beweerd. Wij denken dat dit meevalt.Wie hoor ik?

Trompettist Koos van der Hout

Trompettist Koos van der Hout

Opnieuw is in deze muziekrubriek hoboïste Pauline Oostenrijk aan het 
woord. Nu niet als musicus, maar als interviewer van een haar bekende 
musicus. Bedankt, Pauline. 

Onderdeel van vcp is doorgaand verkeer tussen Koningskade 
en Koningin Emmakade op Mauritskade/Elandstraat te 
verhinderen. Deze wegen zijn in het goedgekeurde ‘Verkeers-
plan tot 2010’ bestempeld, als ‘gebiedsontsluitingswegen’ voor 
bestemmingsverkeer, geen doorgaand verkeer. ‘Omsloten door 
stedelijke hoofdwegen ontstaan autoluwe stadsleefgebieden’.  Het 
‘stadsleefgebied’ Centrum ligt tussen Koningskade/Emmakade 
en Neherkade/Telderstracé.
Tussen Koningskade en Emmakade liggen ‘gebiedsontslui-
tingswegen’, niet bestemd voor doorgaand verkeer. Er is dus 
niets mis met het verhinderen van doorgaand verkeer op de 
Veerkaden en de Mauritskade/Elandstraat. 

Verplaatsing verkeer
Dit betekent wel meer doorgaand verkeer door Javastraat 
(totaal 18.100 auto’s per dag) en lcvc/Burgemeester Patijnlaan/
Groot Hertoginnelaan ( 23.500), waarvan 30-50%  doorgaand 
verkeer! Luchtverontreiniging is hier extra hoog door de smalle 
wegen en hoge bebouwing. Dit verkeer in de Archipelbuurt 
(41.600!) hoort thuis op de brede nw-Hoofdroute, waar slechts 
27.000-34.000 auto’s over rijden en weinig mensen wonen. Het 
is in strijd met het goedgekeurde Verkeersplan tot 2010!! b&w 
willen verder het verkeer over de Laan Copes faciliteren, zodat 
er meer verkeer over wordt geleid. 

b&w schuiven al jaren de verkeersproblematiek van de 
nw-Hoofdroute voor zich uit, alhoewel regeren vooruitzien 
moet zijn, niet vooruitschuiven. De gemeenteraad keurde het 
Verkeersplan tot 2010 goed en twee moties om de CentrumRing 
noord te verleggen naar het Telderstracé. b&w maken een 
draai van 180 graden dwars tegen de wensen van bewoners en 
oorspronkelijke besluiten van de gemeenteraad in!
De consequentie van het vcp, het schuiven van verkeer van 
binnenstad naar Javastraat en Laan Copes/Burgemeester Patijn-
laan, resulteert in nog slechtere en ongezondere lucht, maar 
ook  in verminderde leefbaarheid door het grote aantal auto’s. 
Voor bewoners van deze gebiedsontsluitingswegen, maar ook 
voor bewoners in onze wijk.

Waarom verhinderen B&W niet het doorgaande verkeer? 
De plannen van de gemeente zijn langs de nw-Hoofdroute veel 
te bouwen in Kijkduin en in Scheveningen, een ‘Wereldstad 
aan zee’ te creëren, een Internationaal Forum te krijgen. Gaat 
het weer om het bouwen net als op de Veerkaden? Meer verkeer 
dus voor de nw-Hoofdroute en parallelle gebiedsontsluitings 
wegen! 

Ambitieus zijn b&w, maar vergeten gezondheid van burgers, 
maken van ‘hun’ binnenstad een ‘visitekaartje’, maar lappen 
gezondheid en leefbaarheid van bewoners van Archipelbuurt/
Willemspark en wijken langs de nwh aan hun laars! 
Er zijn oplossingen. Weer autoverkeer van forensen en bezoe-
kers (bijvoorbeeld met parkeerbeleid), maar dat ligt politiek en 
economisch moeilijk. Ondertunnel de nw-Hoofdroute met een 
beperkt aantal aansluitpunten op de bestaande nw-Hoofdrou-
te (met luchtbehandelingssysteem). Dat levert extra infrastruc-
tuur, vier rijstroken boven de bestaande 2 tot 4 rijstroken. De 
kosten voor het hele traject bedragen wellicht een € 600-700 
miljoen. Er zijn plannen voor de bouw van een 40.000 wonin-
gen. Laat projectontwikkelaars mee betalen. Bijvoorbeeld  
€ 10.000 per woning levert al €400 miljoen op! 

Zuivere lucht en goede leefbaarheid
Alle bewoners in Den Haag hebben recht op zuivere lucht en op 
goede leefbaarheid. Bewoners van Veerkaden, Mauritskade/
Elandstraat, maar ook van Javastraat, Laan Copes, Burgemees-
ter  Patijnlaan en nw-Hoofdroute en de bewoners van de 
wijken waar deze wegen doorheen gaan!
Wethouder Smit geeft toe, dat de luchtverontreiniging in de 
Laan Copes niet aan de normen voldoet. Ook in de Javastraat 
worden de normen overschreden! Smit wil door programme-
ring van verkeerslichten  zelfs meer verkeer door de Archipel-
buurt! Meer verkeer, meer vervuiling daar kan Smit zijn 
‘Actieplan Luchtkwaliteit’, niet tegen op. Het gaat Smit om 
bouwen, citaat uit ad van 1 april: ‘Het gaat mij erom dat we een zo 
laag mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen in Den Haag hebben. 
Niet omdat ik het leuk vind, maar omdat ons normen worden 
voorgeschreven door het rijk. En als ik dat niet haal mogen we niet 
bouwen in de stad’.  
Er komen met de dag nieuwe resultaten van wetenschappelijke 
onderzoeken. Bij mensen met luchtwegaandoeningen en 
hart- en vaatziekte verergert chronische blootstelling aan 
fi jnstof hun symptomen en het belemmert de ontwikkeling 
van de longen bij kinderen. Wethouder Smit doe niet dom, 
denk aan gezondheid en leefbaarheid!

Een uitvoerig artikel over het onderwerp is te vinden op de web-
site van de Bewonersorganisatie Archipelbuurt/Willemspark: 

guus nieuwenhuis

aktie!
Het is tijd voor b&w en voor alle politieke partijen hun 
verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen te denken aan 
bouwen, “visitekaartje binnenstad”, “Wereldstad aan zee”, 
Internationaal Forum, het is tijd om aktie te nemen. 
Bouwen van een goede infrastructuur voor gezondheid van 
bewoners en leefbaarheid in de stad moet de allerhoogste 
prioriteit krijgen. Over anderhalf jaar zijn de gemeente-
raadsverkiezingen! De Bewonersorganisatie zal u over de 
ontwikkelingen op de hoogte houden en u helpen een 
goede politieke keuze te maken.

Luchtverontreiniging

Verkeer: al jaren een strijdpunt

 www.archipelbuurt.nl

> vervolg van pagina 1

j

Wilt u zichzelf of iemand anders voordragen 
voor deze rubriek, laat ons dat horen!  

tel. 350 3784 of mail ellen@archipelbuurt.nl
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Bewoners van de Archipelbuurt willen een vei-
liger Bankastraat. Hiervoor worden de komen-
de weken handtekeningen van inwoners van 
Den Haag verzameld om de herinrichting van 
de Bankastraat bij de gemeenteraad aan te 
kaarten. In wijkcentrum ‘t Klokhuis kunt u 
uw handtekening op een lijst zetten of via 
www.archipelbuurt.nl een formulier down-
loaden en inleveren bij ‘t Klokhuis. 

eel en hard rijdend verkeer zorgt voor gevaar 
en overlast in de Bankastraat. Vanaf de Aletta 
Jacobsweg komen bussen en auto’s hard 

rijdend via de Banka-straat de Archipel binnen. 
Om onbegrijpelijke redenen ontbreken snelheidsrem-
mende voorzieningen. Dit geldt ook voor fi etspaden 
of fi etssuggestiestroken. Het Bankaplein is een roton-
de in verschillende richtingen met veel passerende 
fi etsende scholieren. Ook daar ontbreken snelheids-

remmende voorzieningen. In het bredere deel van 
de Bankastraat waar zich veel winkels bevinden 
nodigt de huidige infrastructuur uit tot verwarrende 
verkeerssituaties. 

Resultaat? 
De afgelopen jaren hebben zich in de Bankastraat 
een aantal ernstige ongelukken voorgedaan, waarvan 
twee in de afgelopen maanden. 
Met het Burgerinitiatief hopen bewoners van de Ar-
chipelbuurt dat de gemeente zo spoedig mogelijk de 
verkeersproblemen aanpakt en dat in de toekomst zul-
ke ernstige ongelukken kunnen worden voorkomen. 
Bewoners van de Archipelbuurt hebben na overleg 
met gemeentelijke deskundigen en politie een voor-
stel voor een herinrichting van de Bankastraat 
uitgewerkt (zie kader). 
De voorgestelde maatregelen komen niet alleen de 
verkeersveiligheid ten goede, maar vergroten door 
onder andere het aanbrengen van een middenberm in 
het brede deel van de Bankastraat ook de aantrekke-
lijkheid van het winkel-
deel van de straat.

Geen drempels
Hoewel het door de bewoners zou worden toegejuicht, 
zal het helaas niet mogelijk zijn om drempels aan te 
leggen, vanwege de functie van de straat als toegangs-
weg voor hulpdiensten.  Dat gezegd hebbende zullen 
alle andere mogelijkheden moeten worden aangegre-
pen om de snelheid te beperken, zodat ambulances 
met eindbestemming Bankastraat of Bankaplein tot het 
verleden behoren.

Willem van Gijn is de woordvoerder van dit 
Burgerinitiatief. Hij is te bereiken via het nummer: 
tel. 06 24 66 37 65.

b a n k a s t r a a t  o n d e r  

Voetballen om de
Banka Cup op 28 juni 2008

De winnaars van de Banka Cup
Tot en met 12 jaar: Eric Wieten en Rutger Wijsmuller
13 tot 18 jaar: Ole Hylkema en David van de Weerdt
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
Voor alle anderen: heel leuk dat jullie hebben meegedaan.

Wilt u meer foto’s van het wijkfeest zien? Kijk op:

 www.archipelbuurt.nl

Op weg naar een
veiliger Bankastraat

Wijkfeest
Wijkfeest

V

weg naar een
iger Bankastraat
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Creatief onderdeel van het wijkfeest was een 
fotowedstrijd voor jong en oud. Wijkbewoners 
konden hun mooiste ‘Kijk-op-de-wijk’ foto(s) 
insturen. Er waren prijzen voor de beste of leuk-
ste fotos. De winnende foto’s zijn te zien in de 
etalage van Lijstenmakerij Annette Polderman, 
Bankastraat 85. 

Prijswinnaars fotowedstrijd
Eerste prijs: Maureen Cass 
met ‘Photo Nassauplein 2005’
Eerste prijs kinderen: Marijn Helleman 
met ‘Tolhekken bij Scheveningse Bosjes’
Aanmoedigingsprijs: Marlous Franzen 
met ‘Kapel aan de Kerkhofl aan, voorjaar 2008’

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

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

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

Uniek in Nederland!

annick goutal caudalie  creed  diptyque  geo f. trumper  il profvmo

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

Celeste
parfums

 

1949 2002

Archipel
ZONWERINGEN & ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB  Den Haag

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

Fax: 070-362 29 66 

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS 1949

Markiezen
Zonneschermen
Rolluiken
Horren

Horizontale
Verticale jaloezieën
Screens
Parasols

✓ ✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

La Ropa
Damesmode & Accesoires

Bandolera                                       
Expresso
Rayure

MAC jeans en pantalons
Zerres

Tassen, ceintuurs & sieraden

Tevens voor al uw stoomgoed

Frederikstraat 22 
Telefoon  070 – 365 6333

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

za 10.30 - 17.00

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

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

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

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

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

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

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

kijk op www.mallemolendenhaag.nl

Winter blues? Winter blues?
Tijd voor eengezellig avondje uit in de Mallemolen
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“Nee, ik ben niet getrouwd, gelukkig maar, anders 
had ik mijn kunst niet kunnen maken.” Zo, die zit, 
mevrouw Aimée Crince le Roy ten voeten uit. Tachtig 
jaar, lopen gaat niet meer zo best, maar op haar 
mondje gevallen is deze in Nederlands-Indië geboren 
dame allerminst. Ze heeft iets weg van Anneke 
Grönloh. “Van mij is een portret gauw gemaakt: een 
gezicht als een aardappel, twee houtskoollijntjes voor 
de ogen en een stopcontact als neus. Met een schééf 
kapsel, ik ben door mijn artrose toch al scheef.”

ocatie: een behaaglijk parterre-appartement in de 
Riouwstraat. Koffi e met gebak. Aan de wand veel 
eigen werk. We zijn bij Aimée op bezoek vanwege die 

acht kruisjes, maar toch vooral vanwege de verkoopten-
toonstelling van haar werk in de Haagse Kunstkring en de 
uitgave van een boek met een overzicht van haar oeuvre. 
“Als kind van zeven schilderde ik al. Ik werd door mijn 
ouders op de academie gezet, hoewel ik eigenlijk stewar-
dess wilde worden.” Uiteindelijk ging ze het onderwijs 
in: tekenlerares op een huishoudschool, 35 jaar lang. 
Ook heeft ze nog les gegeven aan de avondopleiding 
van haar eigen (Koninklijke) academie. “Op één 
dag maakte ik soms wel elf uur.”

Frans bloed
We bladeren door ‘haar’ boek. Als kunstenares weet ze 
menig register open te trekken. Houtsnedes, etsen, litho’s, 
schilderijen, computertekeningen – ze laat prachtige 
voorbeelden zien. Haar grote liefde is de houtsnede. Plus 
de kappazuri, een techniek die zelfs tekenaar Jean onbe-
kend is. Aimée: “Het is een Japanse druktechniek. Die 
leerde ik kennen tijdens mijn lessen Japans. Ik was daar 
overigens de oudste leerling. En ook de stomste.”

Ze heeft nog even gewoond in het Benoordenhout, maar 
natuurlijk is de Archipel haar wijk. Vele jaren bewoonde ze 

Aimée Crince le Roy, 
schilderen als levenslange passie

een etagewoning in de Borneostraat totdat trap-op-trap-af 
haar teveel werd en ze haar huidige fl at betrok. “Bij het 
pensioenfonds vertrouwden ze om de een of andere reden 
mijn verhuizing niet. Dachten dat ik met een man was 
gaan samenwonen of zo. Ik heb ze laten weten dat ik van 
vier naar drie kamers was gegaan, dat er echt geen hond 
meer bij kon, laat staan een man. Nooit meer iets van 
gehoord.”

Aimée Crince le Roy (“er stroomt Frans bloed door mijn 
aderen, van de Hugenoten”) mag dan single zijn, vrienden 
genoeg. En sommigen gaan al een leven lang mee. Neem 
Wim. “We kennen elkaar van de academie. We hebben 
samen veel geëxposeerd. Hij maakt hele mooie paper 
dolls.” Of neem Henny. Marinier tijdens de politionele 
acties, emigreerde naar Australië, kwam terug en is nu 
alweer vele jaren haar steun en toeverlaat. “Hij heeft mij 
geleerd dat je met de computer kunst kunt maken.” 
In de buurt heeft ze vele leuke contacten. “Ik heb overal 
mijn steunpunten. Winkeliers die gauw een stoel of een 
krukje aanschuiven als ik er aan kom. Om op adem te 
komen. Artrose hè.” We richten ons weer even op het boek. 
Wat treft is de gevarieerdheid van haar werk. U moet het 
maar eens met eigen ogen gaan bekijken. In de Haagse 
Kunstkring aan de Denneweg  ligt een exemplaar van het 
boek Aimée ter inzage.
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Ds Corrie van Duinen heeft begin septem-
ber haar eerste preek gehouden in de 
Vredeskapel, als opvolgster van Ds Korff.

Ze was 9 jaar dominee in Hoofddorp; zo’n 
periode is soms lang genoeg en is het goed om 
ergens anders naar toe te gaan. Het vinden van 
een nieuwe plaats als dominee is eigenlijk een 
beetje zoals het krijgen van verkering: in 
december 2007 vroeg iemand haar of ze wel 
eens gedacht had aan een andere plaats. 
De Kerkeraad van de Protestantse gemeente 
Vredeskapel/Duinzichtkerk had haar naam op 
een lijstje zien staan, men nam kontakt met 
haar op, ze kwamen langs om haar te horen 
preken, en langzaam maar zeker groeide bij 

beide partijen de overtuiging dat Corrie van 
Duinen een goede opvolgster zou zijn voor Ds 
Korff. Die overtuiging kreeg zijn beslag in een 
‘beroep’ naar deze gemeente. Ds Van Duinen 
komt eind oktober te wonen naast de Vredes-
kapel in de Malakkastraat, waar tot voor kort 
ds Korff woonde (ze woont er nu nog niet, 
omdat er nog het een en ander gebeuren moet, 
maar als u deze krant leest staat haar verhui-
zing praktisch voor de deur!).

Weggaan betekent ook onrust
Zodra een kerkgemeenschap vermoedt dat de 
dominee weg zal gaan komt er onrust, mensen 
die zeggen “ik dacht dat u mij zou begraven” 
e.d. Dat betekent dat zo lang als mogelijk is 

vertrouwelijkheid geboden is, en ze gewacht 
heeft met haar gemeente op de hoogte te stel-
len van haar overstap tot die ook echt door 
leek te gaan. Preken is bovendien maar één 
aspect van het werk, het merendeel gebeurt 
achter de schermen: jongeren, ouderen, infor-
matie, organisatie, en alle emotionele omstan-
digheden (trouwen, ziekte, begraven) waar een 
dominee bij betrokken is. Er verandert dus 
veel meer in de kerkgemeenschap dan alleen 
een ander gezicht op de kansel.

Leuk vak
Oorspronkelijk is Ds Van Duinen begonnen als 
internationaal secretaresse, hoewel theologie 
wel altijd al haar belangstelling had. Op haar 
29ste hakte ze de knoop door en begon alsnog 
voltijds aan de studie Theologie. Het was een 
beetje een sprong in het duister, dus ze had tij-
dens haar studie allerlei kleine baantjes, die 

haar achteraf gezien juist een heleboel erva-
ring hebben gegeven op velerlei gebied en in 
allerlei gezelschappen. Daar heeft ze nu veel 
plezier van in haar werk.
Naast haar werk heeft zingen haar warme 
belangstelling: “Als ik niet kan zingen ben 
ik niet echt gelukkig”. Misschien opent dat 
perspectief voor de koren in onze wijk!
Ds Van Duinen kent 
Den Haag helemaal
niet, dus haar 
‘ontdekkingstocht’
beperkt zich niet 
alleen tot de
Vredeskapel! We 
wensen haar 
veel succes in 
Den Haag.

e.d.

Dominee: een leuk vak!

Kamerkoor esgroot bestaat groten-
deels uit archipellers en bovendien al 
10 jaar. Dit laten ze natuurlijk niet on-
gemerkt voorbij gaan. Op vrijdag 7 no-
vember 2008 om 20 uur zingt esgroot  
het Requiem van Fauré en na de pauze 
hoogtepunten van de afgelopen jaren 
bestaande uit Hebreeuwse, Zuid-Ame-
rikaanse en Europese liederen. Ze zijn 
-korter of langer geleden- geschreven 
door bekende en minder bekende com-
ponisten (o.a. Debussy, Lobos, Seter, 
Elgar, Ireland, Lester Mover, Piazzolla, 
Sperber, Ireland). Het orgel van de 
Kloosterkerk zal de begeleiding vormen 
voor het Requiem, de rest van het pro-
gramma is a capella.
Na een Engelse en een Amerikaanse di-
rigent staat esgroot sinds januari 2003 

onder de bezielende leiding van de Ar-
gentijnse dirigente Marcela Obermeis-
ter Shasha.
De kosten van een toegangskaart voor 
het concert bedragen 12,50 euro en 
voor kinderen onder de 16 jaar 7,50 euro 
inclusief koffi e/thee in de pauze en een 
drankje na het concert om het jubileum 
van esgroot met elkaar feestelijk te 
vieren. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via Harry Fos-
sen, e-mail: harry@fossen.nl; telefoon: 
070 358 46 06, en ook te verkrijgen aan 
de zaal. De zaal is vanaf 19.30 uur open.

mo

Meer informatie is te vinden op website: 

Buurtkoor jubileert met concert 
op 7 november in de Kloosterkerk

in memoriam
De krant was al opgemaakt, klaar om te worden gedrukt 

en verspreid, toen we hoorden dat mevrouw Aimée Crince 
le Roy volkomen onverwacht was overleden. Onze 

deelneming gaat uit naar haar familie en vrienden. 
We zullen ons Aimée blijven herinneren als een originele 
persoonlijkheid en een bijzonder hartelijke buurtgenote. 

de redactiei

www.esgroot.nl



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  info@archipelfysiotherapie.nl
W www.archipelfysiotherapie.nl

Zelfstandig wonen met zorgmogelijkheid 
     in Servicefl at Waalsdorp 

SERVICEFL AT WAALSDORP • COR RUYSL AAN 10 • 2597 TM DEN HAAG

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
☛ thuiszorg en particuliere zorg
☛ een goede keuken met eigen chef-kok
☛ zeven dagen per week receptie
☛ technische dienst
☛ bibliotheek, winkel, kapsalon en huisbioscoop
☛ tuin met terras
☛ openbaar vervoer, ziekenhuis Bronovo en gezellige terrasjes zijn in de naaste omgeving

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

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

☛ Géén leeftijdsgrens
☛ Géén medische keuring

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

‘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

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 !

ANNELIESANNELIES

www.zuivelland.nl

‘Steeds voor u op zoek 
naar bijzondere lekkernijen.’



Creatief met lantaarntje maken
Dit jaar zijn er voor  kinderen twee  mogelijkheden 
om een lantaarntje te maken.
>  Op zaterdag 8 november tussen 10.00 – 11.30 uur in 

Clubhuis Cantaloup naast Cantaloupenburg 26.
>  Op zondag 9  november tussen 14.00 – 16.00 uur in 

’t Klokhuis, Celebesstraat 4. 
Hier zijn handige knutselvrijwilligers, er is materiaal  
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 dinsdag 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 Schakelpunt (Florence). 
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 Burgemeester Patijnlaan 1900. 
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 Informatie over de R.K. parochie van 
Sint Jacobus de Meerdere   Parkstraat Den Haag

Rond Sint Jacob

Bijzondere Eucharistieviering op 1 nov.
Op zaterdag 1 november vindt er een bijzondere plech-
tigheid plaats in de St.Jacobuskerk aan de Parkstraat. 
Tijdens een plechtige Eucharistieviering vindt de 
investituur plaats van 19 nieuwe leden van de Ridder-
orde van het Heilig Graf. De orde heeft als opdracht 
het ondersteunen en helpen van geestelijke, charita-
tieve, culturele en sociale werken van de Katholieke 
kerk in het Heilig Land. 
De plechtigheid, waarin wordt voorgegaan door de 
Grootmeester  der Orde Z.H. Em. John Patrick Kardi-
naal Foley, Groot-Prior Z.H. Exc.Mgr. A.L.M. Hurk-
mans en Z.H. Exc. Mgr. A.H. van Luyn, bisschop van 
Rotterdam en voorzitter Nederlandse Bisschoppen-
conferentie, begint om 12.00 uur.

Kinderbijbelclub
Op donderdag 25 september is de Kinderbijbelclub 
weer begonnen. Elke donderdagmiddag van 16.00 uur 
tot 17.00 uur wordt er een uurtje geloofsonderricht 
gegeven aangepast aan de leeftijd van uw kind (vanaf 
groep 3). Vanaf 15.00 uur (direct na school) staat de 
deur van de Maria ten Hovezaal open. U kunt uw kind 
nog opgeven voor dit schooljaar. Voor informatie: 
Mary Jansen, tel. 070 360 17 48. 

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf
In de Archipel/Willemspark is de bezoekgroep van 
de Jacobusparochie de St. Jacobsstaf actief. Zij bezoe-

ken mensen die aan huis gebonden zijn, begeleiden 
bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren 
uitstapjes.
Als u informatie of hulp wilt neemt u dan contact 
op met Lore Olgers, tel. 070 324 41 18.
Dit najaar staan nog op het programma:
Dinsdagmiddag 18 november:  Winkelen of  bezoek 
aan een kerstmarkt.
Zondag 21 december: bezoek aan de Hoogmis met 
aansluitend feestelijke lunch.

Activiteiten voor ouderen 
Zondag 3 april: feestelijke Paaslunch na de Hoogmis 
voor ouderen.
Dinsdag 26 april: dagtocht naar de Keukenhof voor 
aan huis gebonden ouderen met vervoer en begelei-
ding van de vrijwilligers van de Jacobsstaf.
Informatie en opgave: P. Heemskerk tel. 070 350 63 95 
en Lore Olgers tel: 070 324 41 18.
Ook voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek.

Cantemus Domino
Kunt u ook zo genieten van liturgische en traditio-
nele kerkmuziek? Bij ons krijgen het Latijn en het 
Gregoriaans, net als werken van Franse en Engelse 
componisten nog de volledige aandacht.
Kom eens luisteren, laat u inspireren door de klank 
van koorzang en beleef de spiritualiteit van het 
zingen in een kerkkoor. Het muzikaal ondersteunen 
van de liturgie geeft voldoening aan uzelf en aan de 
kerkgangers, die uit de hele regio naar de St. Jacobus-
kerk komen om de Latijnse vieringen bij te wonen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met: 
Mariette Huisman-Muller,  tel. 070 346 44 77. 

Activiteiten in de Vredeskapel 
We zijn verheugd dat de vacature van ds. Jacob Korff is vervuld door 
ds. Corrie van Duinen. Elders in dit krantje stelt ze zich voor: zie pag 9.

 a g e n d a  v r e d e s k a p e l

Open maaltijd
Maandag 6 oktober, maandag 3 november en maandag 1 december. 
Malakkastraat 7. Deur open om 18.00 uur; de maaltijd begint om 18.30 
uur. Kosten €3.50. Opgave bij Hans ter Schegget tel. 06 40 93 77 71.

Kamerconcerten
Onze organist Hugo Bakker geeft dit najaar 3 kamerconcerten. 
Vrijdag 26 september, 3 en 10 oktober. Om 20.00 uur  in de Vredeskapel, 
Malakkastraat 3. Kosten: een vrijwillige bijdrage via een collecte na het 
concert.

Paulus jaar
Dit kerkelijk jaar is het ‘Paulus jaar’. Er zijn verschillende lezingen over 
Paulus. Voor meer informatie zie het (nieuwe!) jaarboekje of bel Hester 
Hoogenraad tel. 070 368 99 26.

Spelen in de kerk
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Onderwerp is de uittocht uit 
Egypte. Donderdag 23 en 30 oktober van 15.30 tot 16.30 uur in 
de Vredeskapel, Malakkastraat 3.

Meer weten?
Wanneer  u meer wilt weten over de Vredeskapel kunt u bellen met 
Hester Hoogenraad tel. 070 368 99 26.

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt samen met het Willibrordushuis 
in de Oude Molstraat en 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.

voor meer informatie:
Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Pastoor H.J.M Hofstede  
tel. 070 360 55 92    fax. 070 360 88 43
e-mail.  h.jacobus@tiscali.nl
www.stjacobus.nl

vredeskapel

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

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)

Activiteiten van Jacobsstaf

Sint Maarten

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. 

Winterweekenden 
in De Heldenhoek en ’t Klokhuis
Op zondag 12 en 26 oktober, 9 en 
23 november a.s. worden er weer 
cultureel-culinaire zondagmid-
dagbijeenkomsten georganiseerd 
in wdc De Heldenhoek en ’t 
Klokhuis. De optredens worden 
afgesloten met een maaltijd. 

De verkoop van toegangsbewijzen 
start twee weken tevoren. De pro-
gramma’s beginnen om 14.30 u en 
duren tot circa 17.30 u. De plaatsbe-
wijzen kosten €4,- (Ooievaarspas: 
€2,75). De maaltijd is hierbij inbe-
grepen. Plaatsbewijzen zijn verkrijg-
baar bij wdc ‘De Heldenhoek’, Eland-
straat 88, tel. 424 81 15 en het Klokhuis, 
Celebesstraat 4, tel. 350 35 11. 

Operette 
Op 12 oktober a.s. in Het Klokhuis 
brengt muziekgezelschap ‘Trio Canta’ 
op een kwalitatief hoog niveau ope-
rettemelodieën ten gehore. Maaltijd: 
goulash met aardappelen. Plaatsbe-
wijzen zijn t/m 8 oktober verkrijgbaar.

Blijspel 
Op 26 oktober a.s. in De Helden-
hoek brengt toneelvereniging 
‘Oud Haagsche Brandweer’ weer 
een hilarisch blijspel op de planken. 
Maaltijd: Lamsvleesschotel, met 
kerrie, gebakken aardappelen en 
rijst. Plaatsbewijzen zijn tot en 
met 23 oktober a.s. verkrijgbaar. 

Goochelkunsten 
Op 9 november in het Klokhuis zal 
Thoraldo (artiestennaam) u versteld 
doen staan met zijn magie! Maaltijd: 
verrassingsmenu met kip. Plaatsbe-
wijzen zijn tot en met donderdag 
6 november verkrijgbaar. 

Dansoptreden 
Binnenkort is bekend welk folkloris-
tisch gezelschap haar danskunsten 
op 23 november in De Heldenhoek 
zal vertonen. Maaltijd: hutspot met 
rollade. Plaatsbewijzen zijn tot en 
met donderdag 20 november ver-
krijgbaar.

 De Vredeskapel is een protestantse wijkgemeente, 
die voor iedereen open staat. Elke zondag om 10.30 u 
is er een kerk-dienst (tevens crèche). De Vredeskapel 

houdt zich vanuit haar christelijke inspiratie bezig 
met een leefbare wereld.

Dit najaar weer elke 2e woensdagmiddag van de 
maand in het Klokhuis van 14.00 – 16.00 uur. 
Entree: €2,50 ( incl. consumptiebon).
Programma: 
Woensdag 12 november: Balinese dansen door 
Aafke de Jong.
Woensdag 10 december: Yvonne Keuls, leest voor uit 
Indische tantes en haar nieuwe boek.

Spreekuur Consulent Ouderenwerk/
Ouderenadviseur Patricia Haverkort
Elke maandagochtend van 09.30 – 11.30 kunt u terecht 
in het Klokhuis aan de Celebesstraat 4. Al uw vragen 
over het ouder worden, uw zorgen over anderen, man-
telzorg, vrijwilligerswerk, activiteiten, het opdoen van 
sociale contacten enzovoort kunt u bespreken. 

De gesprekken blijven geheim. Tel. 070 350 35 11 of op 
andere tijden en dagen tel. 070 424 81 13.

Koempoelan
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Het taleninstituut TaalTaal is een cursus Nederlands 
begonnen voor Anderstaligen in het Klokhuis. Zij ver-
zorgt ook cursussen in andere talen in andere loca-
ties. Het Instituut is bereikbaar op tel. 070 887 59 40 
voor meer informatie.

Dinsdagavond:
19.00 - 20.00 uur Nederlands Beginners
20.30-21.30 uur Nederlands Gevorderden / nt-2 
Examentraining
Donderdagmiddag:
13.30 - 14.30 uur Nederlands Beginners
15.00 - 16.00 uur Nederlands Halfgevorderden
 
Zie ook de website:

 

Oproep 
Vrijwilligers gezocht voor het buffet                                               
Wij zoeken vrijwilligers die af en toe willen invallen 
voor het buffet. Ervaring is niet vereist en u krijgt een 
gezellige tijdsbesteding. U kunt informatie daarover 
verkrijgen bij de coördinator vrijwilligers (Liesbeth) 
tel. 070 350 35 11. Koempoelan.

Tafeltennis in het Klokhuis
Elke maandagmiddag is een enthousiaste groep 
sportieve mensen aan het tafeltennissen in de 
benedenzaal van het Klokhuis. U kunt altijd eens 
komen kijken of u het leuk vindt om mee te doen. 
De tijden zijn van 13.30 tot 15.30 uur. 
Voor meer info, de contactpersoon is Joop Jansen.

Gezocht 
Nieuwe bestuursleden voor Stichting ’t Klokhuis
De Stichting Het Klokhuis zoekt voor de uitbreiding 
van het aantal bestuursleden contact met wijkbewo-
ners van de Archipel en Willemspark die tijd en 
energie over hebben voor het organiseren van de 
activiteiten in het Wijk en Dienstencentrum Het 
Klokhuis aan de Celebesstraat. Ervaring is minder van 
belang dan enthousiasme en inzet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
een van de bestuursleden (Liesbeth tel. 070 346 10 32, 
of Ruud tel. 070 362 57 44).

Maaltijd op dinsdag zoekt extra hulp
In het Klokhuis eten elke dinsdagavond om 17.30 uur oudere wijkbewoners 
met elkaar. De maaltijddeelnemers zien het als een uitstapje en vinden het 
heerlijk eens met meerderen aan tafel te zitten en gesprekspartners te heb-
ben. Het eten wordt op dit moment betrokken van een zorgcentrum in de 
stad. De taken van de vrijwilligers zijn het dekken van de tafels, het eten 
opdienen, afruimen en het doen van de afwas (machine aanwezig). 
De vrijwilligers zijn de gastvrouwen of heren van de avond, zij zijn een 
belangrijke sfeerbrenger.

U werkt per avond met zijn drieën. Het streven is ernaar om, als er weer wat 
nieuwe gastvrouwen/heren bij zijn gevonden, 1 maal per 3 weken te werken 
van 17.00 tot 19.00 uur.

Het maaltijdproject Klokhuis valt onder de verantwoordelijkheid van de 
Stichting Wijkouderengroep Archipel/Willemspark en Zeeheldenkwartier.
De begeleiding en ondersteuning wordt gedaan door de Consulent Ouderen-
werk Patricia Haverkort. U wordt ingeschreven als vrijwilliger bij Stichting 
Zebra. Zebra biedt u naast een leuke werksfeer, een onkostenvergoeding van 
€2,- per keer, een vrijwilligersfeest jaarlijks, een kerstattentie en kerstborrel. 
Daarnaast gaat u ook elk jaar met de collega-vrijwilligers van de maaltijd-
groep ergens iets eten.

Komt u ons team versterken of wenst u meer informatie? 
Meldt u zich dan aan bij Patricia Haverkort, 
Consulent Ouderenwerk van 
Zebra. Op maandagochtend op 
het Klokhuis, tel. 070 350 35 11 
en de rest van de week via 
tel. 070 424 81 13.

Pannenkoeken in het Klokhuis 
Lekkere lunch op de vrijdag
Vanaf begin september bakt Marijke, samen met gastvrouw Berty, op de 
vrijdag tussen kwart voor 12.00 en 13.00 uur, heerlijke pannenkoeken in het 
Klokhuis. Er zijn pannenkoeken naturel of met spek. U kunt altijd binnen-
lopen zonder reserveren.

 Activiteitenboekje en website
  Het Klokhuis heeft voor het nieuwe seizoen een nieuw activiteiten-
   boekje uitgegeven. U vindt het in de ontmoetingsruimte in 
    het  Klokhuis of vraagt u er naar bij de administratie.
    U kunt de activiteiten ook vinden op de website:

     

 Computercursus in het Klokhuis
 Na de zomervakantie zijn er weer cursussen gestart voor  
beginners (donderdagmorgen) en een-beetje-gevorderden (vrijdagmiddag). 
Er is een wachtlijst voor de gevorderden, maar u kunt uzelf altijd opgeven 
voor een volgende cursus. Misschien dat we bij voldoende belangstelling 
ook weer kunnen beginnen met een avondcursus. Belt u ’s-morgens tus-
sen 09.00 en 12.00 uur, tel. 070 350 35 11.

BINGO in het Klokhuis
Iedere 3e woensdag van de maand wordt een Bingo georganiseerd in de 
benedenzaal van het Klokhuis. De volgende Bingo’s zijn op 15 oktober en 19 
november a.s., de aanvang is 13.45 uur en het duurt tot ongeveer 15.45 uur.
Deelname is mogelijk voor iedere volwassene, de kosten zijn €2,50 voor 
de eerste kaart inclusief een kopje koffi e of thee, een 2e kaart kost €2,-. 
Er zijn leuke prijzen.

Voor informatie bel met het Klokhuis, tel. 070 350 35 11 (vraag naar Liesbeth).

Nieuwe leden voor de Bridgeclub welkom
Elke dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur wordt niet alleen serieus maar ook 
gezellig gebridged in de benedenzaal van het Klokhuis. De wedstrijdleider, 
de heer Wijnand Punt wil ook u graag verwelkomen. Er zijn nu wekelijks zo’n 
20 – 24 spelers, maar er is altijd plaats voor nieuwe leden of voor belangstel-
lenden die eens willen komen kijken. 

Daarvoor kunt u zich aanmelden bij de administratie van het Klokhuis, 
tel. 070 350 35 11, of bij de heer Punt tel. 070 392 04 02.

Frans Nipperus neemt na 12 jaar afscheid als wijkbuschauffeur 
en krijgt als dank voor zijn inzet de Stadsspeld uitgereikt door 
Wethouder Van Alphen. Hoe feestelijk de bijeenkomst in ’t 
Klohuis ook is: hij zal gemist worden!

Wist u dat  …
De senioren Contact Bank nog 
steeds actief is en u hier gratis lid 
van kunt worden? De Oppasservice 
Mantelzorg in het Centrum nog 
enkele vrijwilligers kan plaatsen? 
Als de oppasservice vrijwilligers 
er nieuwe collega’s bij hebben er 

ook weer nieuwe matches kunnen 
worden gemaakt?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Neem gerust contact op met Patricia 
Haverkort, Consulent Ouderenwerk, 
Ouderenadviseur Zebra, via nummer 
tel. 070 424 81 13, of 070 350 35 11.

20 jaar gastvrouw in ’t Klokhuis!

Aan de Telefooncirkel Archipel/Willemspark nemen 
ouderen deel, die elkaar in een afgesproken volgorde 
bellen. Als een van de deelnemers niet opneemt kan 
via de coördinator hulp ingeschakeld worden. Dit pro-
ject geeft aan een aantal ouderen een veilig gevoel en 
biedt hen dagelijks enige aanspraak.
Het Ouderenwerk is op zoek naar vrijwillige medewer-
kers, die één of twee keer per week de Telefooncirkel in 
de Archipelbuurt/Willemspark willen starten en af-
sluiten. Het starten houdt in dat de eerste deelne-
mer wordt gebeld en het afsluiten houdt in dat de 
laatste deelnemer de vrijwilliger belt. Dan is de ‘cirkel’ 
rond! Alles tussen circa 09.00 en 9.30 uur. 
Wilt u meewerken aan deze voor ouderen belangrijke 
voorziening, dan wordt u van harte uitgenodigd con-
tact op te nemen met de coördinator, J. Schuurman, 
tel. 070 310 63 09 of  Matthias Wenzel, consulent Oude-
renwerk St. Zebra, p.a. Elandstraat 88, tel. 070 424 81 15.

Nederlands 
Voor anderstaligen in het Klokhuis

Bedankt 
Bedankt 

      Frans!
      Frans!

medewerkers 
gezocht

www.stichtinghetklokhuis.nl

www.taaltaal.nl

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 toega
kaarten van activiteiten bij onze infobalie ter
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur. 
Dan staat onze receptioniste voor u klaar. 

Beheerder Willem van der Toornr
Assistente Randjeni Dubar

Bestuur Stichting Het Klokhuis
voorzitter: vacant

Mevrouw J.A.M.L. Robertson-Olgers  secretaris
rsn100@hotmail.com 

De heer R. Klein n penningmeester 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles  lid
liesbethdebles@hotmail.c0m

Mevrouw drs. B.C. Wasch  h 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

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

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

Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis 
open vanaf 08.00 uur.

 Activiteiten
  Het Klokhuis he
   boekje uitg
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