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Haagse tunnelvisie
Maandagavond 14 sept ’09 vond in College
De Populier een politiek café plaats, georganiseerd door de Haagse Stadspartij.

N

Verdriet wordt Vreugde
in de Sumatrastraat
Binnenkort wordt uitvoering gegeven aan de
renovatie van het binnenterrein Sumatrastr.
243 t/m 271 (ook wel genoemd de Sumatrahof ), onder meer door middel van herbestrating.Belangrijk onderdeel vormt de sloop van
het stalen skelet om de bereikbaarheid en de
beheersbaarheid van het terrein te optimaliseren. Daarmee wordt definitief het nieuwbouwplan van architect Bulhorst niet
uitgevoerd. Opvolgend eigenaresse Vellinga
Vastgoed BV heeft altijd grote moeite gehad
met het ontwerp en deelde de esthetische
bezwaren van de omwonenden tegen het
bouwplan. Als maatschappelijk ondernemer
stelt Vellinga Vastgoed de verkoopopbrengst
van het te slopen staal ter beschikking aan de
door haar gesponsorde Mwanguluschool in
Kenia.

a een korte ambtelijke inleiding over de
gemeentelijk concept nota Mobiliteit (een
nogal vaag stuk met fraaie doelen ten aanzien
van het verkeer in Den Haag, maar weinig concreet over de maatregelen die nodig zijn om die
doelen te bereiken) kregen onze wijkgenoten
Guus Nieuwenhuys en Vincent Vroom het
woord namens het Platform Noord Westelijke
Hoofdroute voor een presentatie van het door
hen ontwikkelde plan voor de ondertunneling
van de nwh. Zoals uit de Mobiliteitsnota blijkt
zal naar verwachting het autoverkeer in Den
Haag in de komende 10 jaar zeer fors toenemen. Het autobezit zal groeien met 15 tot 20%
(20 à 30.000 auto’s!), het aantal arbeidsplaatsen
zal toenemen met 30.000, maar ook het aantal
inwoners zal door de bouwplannen in de gemeente met 30.000 stijgen. Onnodig te zeggen
dat de verkeersdrukte veel groter zal worden,
niet alleen op de Centrumring door onze wijk,
maar vooral ook op de nwh (van Hubertustunnel tot Kijkduin). Het Platform nwh dringt
al 10 jaar bij de gemeente aan op de ontwikkeling van een integraal plan voor de verkeersafwikkeling. De gemeente komt niet verder dan
wat ideeën over enkele korte tunnels, op een
kostbare manier uitgevoerd (zoals dat heet:
‘cut and cover’), hetgeen tezamen circa €400

miljoen zal kosten. De nadruk ligt op de ondertunneling van de Johan de Wittlaan, omdat
men vanwege de veiligheidsaspecten voor de
internationale organisaties daar verwacht een
grote bijdrage van het Rijk te krijgen. Bewoners
hebben niets aan deze korte tunnel.
Het Platform heeft heel andere ideeën: ondertunneling van het gehele tracé met een grotendeels geboorde tunnel in twee lagen, een z.g.
duplextunnel. Deze wordt op vijf plaatsen
voorzien van in- en uitritten, die wel ‘cut and
cover’ (moeten) worden uitgevoerd. Omdat
driekwart van de 4,4 km lange tunnel wordt
geboord, valt deze veel goedkoper uit. Er is
overleg met diverse experts geweest en de totale kosten worden geschat op circa Euro 400
miljoen, ruwweg hetzelfde bedrag als de gemeente becijfert voor haar korte tunnelprojecten. De duplextunnel is een integrale oplossing, die grote voordelen biedt met het oog op
de leefbaarheid, de veiligheid en de gezondheidsaspecten, en die verkeersproblemen voor
de lange termijn kan oplossen. Het voornemen
is om in het wijkberaad van Archipel & Willemspark op 19 november a.s. het tunnelplan
ook te
presenteren.
Joost
ZwagermanTe verwachten is immers
dat uitvoering van het plan de verkeersdrukte
in onze wijk aanzienlijk zal kunnen verminderen. Het verloop van de discussie d.d. 14.09.’09
kunt u op onze website lezen. w. taekema
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Omslagpunt in Schakelpunt
>> pagina 11
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Bankastraat eind dit
jaar op de schop
In de vorige editie van de wijkkrant meldde
uw Werkgroep Verkeer trots dat tussen 19
aug en 15 sept de eerste fase van de herinrichting van de Bankastraat zou worden uitgevoerd. Oplettende wijkbewoners kan het niet
zijn ontgaan dat er behoudens het oververven
van enkele zebra’s helemaal niets is gebeurd.
> lees verder pagina 2

Poederdot in ’t Klokhuis

Hoge hakken, echte liefde
>> pagina 12

International
Residents
Social Sofa kon net door de opening van het stalen frame in de Sumatrastraat en is inmiddels in de garage van Hans Offringa gezet, die deze werkruimte beschikbaar heeft gesteld.
> lees verder pagina 3

Feest!
35 jaar Klokhuis
Op zondag 8 november a.s. vieren we het 35
jarig bestaan van het Klokhuis met een receptie, die begint om 4 uur en geopend wordt
met de prachtige klanken van een harp. De
zaal is open vanaf 3 uur en belangstellenden
kunnen voorafgaand aan de receptie het gebouw bezichtigen. Na afloop van de receptie
begint rond 5 uur een afterparty met gezellige
muziek, hapjes en drankjes.
Iedere buurtbewoner, belangstellende en bekende van het Klokhuis is hierbij uitgenodigd!

Sorry, no more translations
For the last five years we have kept those
of you who have not yet mastered Dutch
up to date with news items published in
the community newspaper through
English translations on this part of the site.
For the most part this has been done
single handedly. Unfortunately, after
numerous appeals for help this is still
the case. Therefore due to the increasing
workload of translating and uploading
the day-to-day developments affecting
our community, it has been decided to
discontinue this service.
There is however another way to keep
up to date: sign up for the fortnightly
digital newsletter
<http://www.archipelbuurt.nl/www_
engels/pages/website.html#digital>
Much of the material in this community newspaper can be found in English on the international section of the community website:

www.archipelbuurt.nl
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
secretariaat
Administratieve ondersteuning
mw Else Ponsen-Breugem
maandag: 09.00 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 10.00 uur
t. 084 73 71 029 / f. 358 71 90
e. secretariaat@archipelbuurt.nl
bestuur
Voorzitter
dhr. mr. W. Taekema
t. 363 60 77
e. wybe@archipelbuurt.nl
Vice-voorzitter
jhr. mr. G. Hooft Graafland
t. 360 41 95
Secretaris
mw A.G. Beekman-Otte
t. 354 80 06
e. ank@archipelbuurt.nl

Penningmeester, dhr R. Klein
t. 362 57 44
e. ruud@archipelbuurt.nl
lid, dhr. A. Bloembergen
e. auke@archipelbuurt.nl
contact ruimtelijke ordening
tim@archipelbuurt.nl
contact verkeer
willem@archipelbuurt.nl
contact openbare ruimte
josien@archipelbuurt.nl
wijkberaadsvergadering
donderdag 19 nov. 2009
20.00 uur, ’t Klokhuis,
Celebesstraat 4
wijkkrant
Sluiting kopij: 9 nov. 2009
Sluiting advertenties: 16 nov ’09

p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 350 35 11
secretariaat@archipelbuurt.nl
redactie
Herman Blokpoel, Eva Drijver,
Auke v.d. Kooi, Ellen Struick,
Michiel Ottolander,
Else Ponsen, Cathrien Ruoff
illustraties / vormadvies
Jean Cloos
ontwerp
Wilmar Grossouw

>> vervolg van pagina 1
Bankastraat eind dit jaar op de schop
Omdat verschillende procedures bij de gemeente meer tijd kostten dan aanvankelijk geraamd is deze toezegging niet gehaald. De gemeente heeft echter plechtig
beloofd dat de werkzaamheden in november alsnog zullen worden verricht:
nieuwe belijning gehele Bankastraat, aanpassen middenring Bankaplein en een
niet overrijdbare middengeleider vlak voor de kruising met de Aletta Jacobsweg.
Bij het groot onderhoud in 2010 zal de brede Bankastraat worden aangepakt met
onder andere een middenberm en zal de gehele Bankastraat doorgetrokken
stoepen met uitritconstructies krijgen (dus bv een doorlopende stoep van café
Banka naar Albert Heijn.), zie hiervoor de bijgevoegde ontwerpschets. Uiteraard
zal de Werkgroep Werkeer hierover u in de toekomst uitgebreider informeren.
willem van gijn

nieuwsbrief ontvangen?
secretariaat@archipelbuurt.nl
nieuws voor de website
website@archipelbuurt.nl

De wijk in cijfers
Wat u nog van ons te goed had: de uitslag verkiezingen Europees Parlement 2009
in percentages, voor Archipel en Willemspark afzonderlijk.

Algemene adressen
Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

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

Borneoflat – Staedion –
informatie 0900 14 24

Diaconaal opbouwwerker
Annemieke Leidekker, t.318 16 16

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

ARCHIPEL

CDA
PvdA
VVD
GL
CU-SGP

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

D66

Bij calamiteiten: t. 413 10 00
Prikpost huisartsen
dinsdag en donderdag
09.00 - 10.30 uur
Wisselbibliotheek
woensdag van 10.00 -11.30 uur

Maaltijden
Info: t. 754 13 40
ma / wo / vr tussen 9.00-12.00
en 13.00 – 16.00 uur

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

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

SP
PvdD
NE

2004
2009
2004
2009
2004
2009
2004
2009
2004
2009
2004
2009
2004
2009
2004
2009
2004
2009

13,3
8,2
15,3
7,6
27,7
22,5
9,2
8,7
1,0
0,8
10,2
27,1
4,1
3,7
7,3
7,2
–
0,6

WILLEMSPARK

12,2
8,0
18,9
7,5
22,8
22,1
10,7
8,9
0,6
0,8
10,1
24,7
3,7
5,4
8,1
6,2
–
0,2
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EVD
=
S
EKP
DG
PVV
LDP
PEP
L

2004
2009
2004
2009
2004
2009
2004
2009
2004
2009
2004
2009
2004
2009
2004
2009

–
0,1
–
0,0
–
0,6
–
0,2
–
11,7
–
0,3
–
0,0
–
0,6

WILLEMSPARK

–
0,0
–
0,0
–
0,2
–
0,0
0
15,6
–
0,2
–
0,0
–
0,5

pas!

t. 360 80 37
t. 352 15 43
t. 352 15 43
t. 310 77 74
t. 310 77 74
t. 06 519 58 607

Dodelijk vermoeid staat hij daar, in weer en
wind, altijd maar vastgeketend aan een
metalen beugel. Het verouderingsproces was
schrijnend. Hoe een stoere, zeg maar gerust
léfgozerige, fiets onontkoombaar veranderde in een tragisch wrak. Dan wordt het de
politie te gortig. Ze hangt een sticker aan het
roestige stuur met de volgende tekst: ‘Indien
u binnen de gestelde termijn, zie datum
hieronder, de (brom)fiets niet zelf verwijdert, dan gaan wij er van uit dat u er geen
prijs meer op stelt en er afstand van doet.
De (brom)fiets zal dan beschouwd worden
als gevonden voorwerp en verwijderd en/of vernietigd worden’.
Fietsen zijn net als mensen. Ze kunnen niet zonder een beetje liefde en aandacht.
hb

Glasbakken

Clubhuis Cantaloup
Stichting
Clubhuis ‘Cantaloup’
Cantaloupenburg 26a
2514 kl Den Haag
t. 06 27 28 25 76
Bankno. 179944797
clubhuiscantaloupe@gmail.com
secretariaat:
Laurien Trojan-Piek

Onze clubs
Damesclubs
Dinsdag: 19.30 - 22.00 uur
Woensdag: 10.00 - 12.00 uur
Cokkie Bonte, t. 346 35 23
Do-it-yourself club
Maandag 9.30 - 12.00 uur
Irna Schurwanz, t. 389 74 12

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark
betaalt u €40,- per jaar. Geen
dure vriendschap, want je
mag een keer gratis gebruik
maken van het clubhuis voor
bijvoorbeeld een kinderpartijtje of een vergadering.
Ooievaarspas €25,–

Klachten Stadsbeheer >> bel 353 30 00
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Vanuit Het Schakelpunt vertrokken we en reden met een grote
bus door de Haagse Vinexwijken naar de Rotterdamse haven waar
een rondvaartboot klaarlag. De wijkbus reed ook mee met de
minder-mobiele gasten. Met echt Hollands weer met wat wind,
wolken en zon voeren we richting Kinderdijk, waar de molens van
de andere kant bekeken konden worden. Onderweg goed verzorgd
met koffie en gebak en een heerlijke lunch. De chauffeurs konden
eindelijk ook eens een glaasje drinken en er werd ook door allen
op gedronken, toen de 2 langst werkende meldpuntkrachten – 20
jaar!- Mathilde en Liesbeth in het zonnetje werden gezet. Ook
mede-initiatiefneemster en voormalig consulente ouderenwerk
Netty de Vroomen was te gast en kon ervaren dat de wijkbus nog
steeds een grote grote rol speelt bij de uithuizige activiteiten van
ouderen in de buurt.
Complimenten aan het bestuur voor de totale organisatie van
deze dag en daarmee ook voor de penningmeester, die met een
verantwoorde exploitatie ook deze dag nog mogelijk maakte.
Bedankt en op naar de 25 jaar (zoals de Haagse Federatie Wijkbussen volgende week gedenkt).
epb

Er is aan de gemeente gevraagd of de glasbakken aan de Burg. Patijnlaan ook
ondergronds een plaats konden krijgen. Op het Wijkberaad op 24 okt.j.l. meldde
de vertegenwoordigster van de gemeente dat dat helaas niet mogelijk is omdat
(zoals ze het uitdrukte) ‘er een knoepert van een leiding in de grond zit, die niet
verlegd kan worden’. Ze zegde toe dat er voor zal worden gezorgd dat het rond de
bakken schoon blijft.

Brandende straatlantaarns
Soms blijft de straatverlichting nog aan als het al weer ‘licht’ is.
Jammer van de energie! U kunt dit melden bij het Contactcentrum tel. 14070,
of email: contactcentrum@dsb.denhaag.nl
De gemeente is heel blij met zulke meldingen omdat men vaak niet weet wáár de
verlichting blijft branden; op deze manier kan men er iets aan doen.

De voorbereidingen zijn in volle gang!
Op woensdag 23 oktober kreeg een groepje van 14 vrijwilligers een workshop ‘mozaïeken’ van Ingrid de la Haye (Atelier
Wapiti, Marconistraat 10, Den Haag). We moesten tegeltjes
knippen in driehoekjes, vierkantjes en andere vormen, we
zagen hoe we de lijm er precies op moesten smeren (‘overal
gelijk anders komen er hobbels!’). Daarna kregen we allemaal
een bord of een pot (er waren zelfs 2 lampjes) die door ieder
volgeplakt moest worden met mozaïekstukjes naar eigen
‘ontwerp’. Het lijkt zo eenvoudig: je plakt die stukjes er op,
smeert er wat voegsel overheen en klaar is Kees! Maar nee, dat viel
niet mee. We zaten allemaal met vingers vól lijm, met stukjes tegel
die niet wilden blijven zitten zoals wij dat wilden, kortom: het viel
niet mee! Maar we hebben het wel een beetje geleerd, we hadden
nu wat zicht op wat ons te wachten stond als we die betonnen
bank zouden gaan volplakken met tegeltjes.
De échte bank maken
De eerste 2 weken van oktober zou het gaan gebeuren (als u dit
leest is het dus al bijna voor elkaar): de bank werd geplaatst in een
garage in de Sumatrastraat en de vrijwillige plaksters hebben
volgens een rooster en mét een werktekening van het ontwerp
van Irene Vonck hun uiterste best gedaan om een hele speciaalop-de-Archipel-toegespitste Social Sofa te maken. Wanneer hij
op de definitieve plek – naast Café Banka daar waar nu een houten
bank staat (die dan plaats moet maken) - neergezet gaat worden is
nog niet helemaal duidelijk, maar u kunt er zeker van zijn: u kunt
hem niet missen!
ed

Postuum eerbetoon aan opmerkelijke buurtgenote

Op de Burg. Patijnlaan…

foto jc

Diliane Theloesen (15 jaar)
Vincent Verhulst (19 jaar)
Jorrit Verhulst (15 jaar)
Merel Oosterhof (15 jaar)
Willemijn Oosterhof (16 j.)
Mw M. Vollema (19 j.) za/zo

Voortgang Social Sofa

WAARGENOMEN

Katten op

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

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

Twintigjarige wijkbus
pakt uit met feest

Op 16 september ’09 kregen de abonnees, de chauffeurs en
de meldpuntpuntvrijwilligers een hele leuke dag aangeboden door het bestuur van de wijkbus ‘STAP IN’.

website
www.archipelbuurt.nl

Buurt in beweging

Eduard overhandigt voormalig ouderenconsulente Netty het eerste boek over Trees van Dijk

Een klein mevrouwtje op een klein fietsje met daarachter een klein karretje. Velen uit de
buurt zullen zich haar nog herinneren: Trees van Dijk uit de Riouwstraat, anderhalve
meter hoog, maar met de energie van een grote vent. Eduard E. Heidenreich uit de
Celebesstraat heeft zijn herinneringen aan haar te boek gesteld. Onlangs vond tijdens
een gezellig samenzijn in ’t Klokhuis de presentatie plaats van Het rijke leven van Trees
van Dijk. Half geniaal, half wereldvreemd, aldus karakteriseert de auteur het ‘onderdeurtje’, zoals Trees zichzelf placht te noemen. Briljant bedenkster van slagzinnen, ooit won
ze twee tv-toestellen op één dag, maar tegelijkertijd behept met, op zijn zachts gezegd,
uiterst merkwaardige gewoonten. Vermaard is het verhaal dat ze tijdens een kortingsactie bij de Konmar eens honderd blikken soep kocht en daar een mooi hondenhokje voor
Tommy voor bouwde. Het boek is meer dan een verzameling anekdotes over een vrouw
die op volstrekt eigen wijze haar leven inrichtte. Het is ook het verhaal van naboarschap.
Hoe mensen om haar heen zich het vuur uit de sloffen liepen omdat ze niet wilden dat
Trees zou verkommeren. Mensen zoals Netty de Vroomen en Else Ponsen – en natuurlijk
het echtpaar Heidenreich.
Theresia Godefrida Maria van Dijk overleed twee jaar geleden. Ze werd negentig jaar.
hb

Personeel ANWB knapt speeltuin Cantaloup op
Vrijdag 18 september heeft een team
van 45 personeelsleden van de ANWB
de speeltuin Cantaloup, aan de Cantaloupenburg in het centrum van Den
Haag, een geweldige opknapbeurt
gegeven. Het doel van de ANWB was
om tijdens hun jaarlijkse teamuitje een
maatschappelijk verantwoord project
aan te pakken. En dat is ze gelukt.
Het vrijwillige team heeft, in samenwerking met buurtstichting bboz en Stichting
Clubhuis Cantaloup, veel werk verricht op
deze stralende zonnige dag. Onder de
bezielende leiding van Jean Gieskes van
bboz en zijn mannen kregen bijvoorbeeld
de bankjes een lik verf, werden muren fris
geschilderd, takken gesnoeid en dode
bladeren opgeveegd. De speeltuin, met
haar prachtige clubhuis en tuintjes, is een
ideale plek voor jong en oud. Midden in het
drukke centrum is het een oase van rust,
waar kinderen vrijuit kunnen spelen en
ouderen kunnen samenkomen. Doordat
het mooie groene hofje iedere dag intensief

gebruikt wordt, was de speeltuin heel hard
toe aan een opknapbeurt. De vrijwilligers
hebben ontzettend veel inzet getoond en
het resultaat mag er zijn. Dat deze plek nog

heel lang behouden mag blijven. Dank aan
allen die deze dag tot een succes hebben
gemaakt!
Stichting Clubhuis Cantaloup

Ingrid de la Haye
werkt aan
de mozaïeksofa

Digitale muurkrant
bij Albert Heijn
Op woensdag 11 november, om 13.00 uur, zal de
muurkrant officieel geopend worden door
wethouder Huffnagel.
De digitale muurkrant is vanaf eind oktober bij
Albert Heijn (hoek Bankastraat/Sumatrastraat) te
zien. De aansluitingen zijn eind september gelegd,
het wachten is op de aansluiting van het scherm.
Wéér een manier om op de hoogte te blijven van wat
er in uw wijk allemaal gebeurt.

VNG-Kantoor
aan de Nassaulaan
heropend

O

p 22 september heeft Koningin Beatrix het
hoofdkantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opnieuw geopend. Als Kroonprinses
had ze in 1975 de eerste opening verricht, nadat het
pand jarenlang als (Nederlands-Hervormde) Kerk van
de Oranjes had gediend. Wilhelmina en Juliana zijn
nog in de Willemskerk gedoopt. Een nog verdere
voorouder Koning Willem II had het gebouw
oorspronkelijk als manege in zijn geliefde neogotische Tudor-stijl gebouwd. Het Willemspark was toen
nog een echt park waar de koning kon paardrijden en
waar later de sjieke logementen voor oud-Indiëgangers werden gebouwd. Het gebouw, dat staatssecretaris Bijleveld in haar toespraak betitelde als een
onderdak voor achtereenvolgens paarden, kerkgangers en ambtenaren, wordt tot de dag van vandaag
ook wel de Willemshof genoemd. Mevrouw Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de
vng, ging vooral in op de huidige functie als Huis
der Gemeenten en verwees daarbij naar de gekscherende betekenis van ‘Vereniging Nooit Genoeg’. Er
werd een film getoond waarin de verschillende
episodes van het gebouw worden belicht en architect
Claessens zijn creatie – de gigantische uitbreiding
aan de kant van de Schelpkade en een geheel nieuw
atrium achter de oude voorgevel – toelicht. Uit
handen van een kunstzinnig fantoom ontving Hare
Majesteit tenslotte een glazen bol waarmee zij het
gebouw mocht openen. Daarmee is weer een bladzijde aan de rijke historie van onze wijk toegevoegd.
Over de hele verbouwing is een fraai geïllustreerde
publicatie door de vng uitgebracht.
ak
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Wie was Poederdot?
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

Vele oudere wijkbewoners weten wel
over wie het gaat, maar veel anderen
niet. Het betreft Anna Maria Petronella van der Lubbe (1899-1985), een
zeer markante en spectaculaire
verschijning, die regelmatig op haar
opoe-fiets in onze wijk te zien was,
hoewel ze in Voorburg woonde.

Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

Opgeven bij de beheerder van Het
Klokhuis op werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur (maximaal 60 bezoekers).
Toegangskosten (bij opgave te voldoen):
1 euro incl. koffie/thee.
Voor zover er nog ruimte beschikbaar is
kan men zonder aanmelding kort voor
aanvang worden toegelaten.

Ze had de bijnaam Poederdot of ook wel
Koningin van Voorburg.
Nico Groot heeft zich in Poederdot
verdiept, en hoe meer informatie hij
zocht en vond, hoe meer hij gebiologeerd werd door deze bijzondere vrouw.
Een en ander resulteerde in een presentatie over Poederdot. De bewonersorganisatie A/W biedt dit programma aan ieder
die daar belangstelling voor heeft.
Dhr. Groot zal op vrijdagmiddag
13 november van 15.00 – 17.00 uur
graag over haar vertellen, geïllustreerd
door foto’s, film en geluidsopnamen.

Praat mee
op de… Dag van
ANNELIES
Bankastraat 44
Telefoon 070 355 02 44
www.zuivelland.nl
kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soorten binnen
en buitenlandse kaas
• versgebrande noten
• boeiend assortiment olijven
• kaassouvenirs
voor kenners van smaak!

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)

de Dialoog

Wat delen wij? Dat is het centrale thema van de Dag van
de Dialoog die op 6 en 7 november in Den Haag wordt
georganiseerd. Instel-lingen verspreid door heel de stad
zullen hun deuren openen en een plek bieden aan 500
Hagenaars voor een open tafelgesprek.
De Dag van de Dialoog is bedacht en voor het eerst georganiseerd
in Rotterdam na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001.
In Rotterdam bleek dat de Dag van de Dialoog mensen dichter
bij elkaar bracht, mensen nieuwe inzichten verschafte en
onderwerpen boven tafel bracht die voorheen onbesproken
bleven. Inmiddels doen meer dan 55 steden en dorpen mee met
de Dag van de Dialoog, zo ook Den Haag. In gesprekken van
twee tot drie uur vertellen de tafelgenoten elkaar wat zij belangrijk vinden, wat zij meemaken in hun leven en wat hun toekomstdromen voor henzelf en de stad zijn. En ze luisteren naar
de verhalen van de anderen, open, nieuwsgierig en positief.

programma
1. Inleiding

35 Jaar
op en onder
het balkon
Balistraat 6

2. Afspelen geluidsopname
’t Kroningsjaar, gezongen
door Anna Maria (Loots)
3. Film De Poederdot, gemaakt
door cineast Pieter Maas.
Opnamen zijn deels gemaakt
in het Prinsenvinkenpark.
4. Pauze
5. Powerpointpresentatie ‘Wie
was Poederdot?’
6. Afsluiting met geluidsopname
Wiegenlied, gezongen door
Anna Maria (Brahms).

Tentoonstelling Wil Korrelboom
in de Haagse Kunstkring
In 1999 organiseerde ik in de hkk een tentoonstelling van mijn werk: ‘25 jaar op en onder het balkon
Balistraat 6’, bestaande uit meer dan 500 snapshots
van personen die ik wilde portretteren, hetzij fotografisch hetzij later in een geschilderd portret.
Het balkon, mijn balkon, is de constante in de reeks;
de variatie zit in de steeds wisselende modellen.
Inmiddels zijn er tien jaar voorbij gegaan en heeft
mijn collectie snapshots zich uitgebreid tot meer dan
1000. Van 31 oktober t/m 17 november a.s. exposeer ik
deze foto’s in het gebouw van de Haagse Kunstkring,
dat ik geheel ter beschikking krijg. Naast dit werk
presenteer ik een keuze uit de schilderijen die ik
naar aanleiding hiervan maakte. Het belang van mijn
‘35 jaar balkon tentoonstelling’ is gelegen in het feit
dat het een typisch Haags document is geworden:
mijn balkon, een bedreigde oase in een veranderende
en verstenende stad, met daarop bijna alleen Hagenaars gefotografeerd 35 jaar lang! Inmiddels zijn verschillende mensen uit deze serie overleden, om er
een paar te noemen: Jaap Vegter, Paul van Beckum
en Maarten van Dreven. Anderen komen met enige
regelmaat op het balkon terug. De serie foto’s zal
nooit af zijn: over tien jaar volgt weer een expositie!
In de Albert Vogelzaal zal nooit eerder door mij gepresenteerd werk uit de jaren 70 van de vorige eeuw,
met feministisch tintje, te zien zijn (Project Werkdoeken). Daarnaast nieuw werk, en een installatie
(Het Visioen Van De Huisvrouw).
De tentoonstelling word geopend op 31 oktober 2009
door John Sillevis, oud hoofdconservator van het
Gemeentemuseum Den Haag, en conservator van
Den Haag Sculptuur 2009.
wil korrelboom

Van dromen tot plannen
Onder begeleiding van een gespreksleider zetten de tafelgenoten samen vier stappen: na 1) de persoonlijke kennismaking
en 2) het uitwisselen van persoonlijke ervaringen rondom een
toepasselijk thema, volgt 3) het delen van dromen over het
goede leven in de buurt en de stad. Dromen delen is een unieke
en kwetsbare ervaring, waar de veilige en creatieve sfeer aan
tafel toe uitnodigt. Dan zetten de tafelgenoten de laatste stap
en gaan 4) van dromen over tot plannen voor hun buurt en voor
hun stad. Deze plannen worden genoteerd, met daarbij de bijdrage die de deelnemers zélf willen leveren aan de uitvoering
van het plan. Daarna gaan ze weer uit elkaar, geïnspireerd en
betrokken. Ze voelen zich gehoord.
Doet u mee?
Voelt u zich aangesproken door dit initiatief ? Op vrijdagavond
6 november bent u zowel in wijkcentrum ’t Klokhuis als in de
Vredeskapel welkom om aan te schuiven bij een tafel als
gesprekspartner. Vanaf 19.00 uur gaan de deuren open en om
19.30 uur zullen de gesprekken beginnen.
U kunt zich aanmelden bij Annemieke Leidekker per email:
aleidekker@steknet.nl of per telefoon: 06 - 51 107 070.
U kunt ook deelnemen als dialoogbegeleider. Aan de dialoogbegeleiders wordt eind oktober een gratis cursus van een dagdeel
aangeboden. Ook voor deelname als dialoogbegeleider wordt u
verzocht zich aan te melden bij Annemieke Leidekker of via de
onderstaande website. Op deze website is tevens meer informatie over de Dag van de Dialoog te vinden.
www.denhaagindialoog.nl

ARCHIPELSCHOOL

SCHOONHEIDSINSTITUUT

Ria Wiek

Bij Schoonheidsinstituut Ria Wiek kunt u o.a. terecht voor:
 diverse schoonheidsbehandelingen
 permanente ontharing (ELOS)
 microdermabrasie
Ria Wiek (l) en Christel Reijgersberg

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

 verwijderen pigmentvlekken
 verwijderen rode vaatjes
 manicure en voetverzorging
 voetreﬂex- en andere massages
Schoonheidsinstituut Ria Wiek werkt - indien noodzakelijk of gewenst samen met een dermatoloog.

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

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

www.archipelbuurt.nl

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
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

Enthousiaste overblijfmedewerkers gevraagd
Voor op de Archipelschool in de Atjehstraat
Wilt u kinderen (4 tot 12 jaar) helpen met het lunchen op school?
Dat kan. De stichting Lunchen op School (LoS) nodigt u uit te
reageren. Truus van Leeuwen woont om de hoek bij de Archipelschool in de Sumatrastraat en is één van de Overblijfmedewerkers. De contacten in een vaste klas met leuke, eigenwijze
en bijdehante kinderen, afkomstig uit Archipel/Willemspark,
Centrum en Zeehelden, maakt dat ze dit werk graag doet.

voldoende. Verder wijst de praktijk uit dat wie oprecht geïnteresseerd is in kinderen en gesprekken met ze kan aangaan,
dat ook van kinderen kan terug verwachten. Veel hangt dus af
van uw eigen houding. En stapt u in, dan kunt u rekenen op
scholing. LoS organiseert elke zes weken bijeenkomsten over
pedagogische thema’s. Er is dan ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het aanscherpen van basisvaardigheden.

Wie?
Haar collega’s zijn schoolverlaters en studenten die een pedagogische achtergrond hebben en die wat oefening willen hebben. Truus heeft ook oudere collega’s die met vut of pensioen
zijn en niet achter de beruchte geraniums willen plaatsnemen.
Of mensen met een baan waar nog wel een baantje bij kan.
En nu met de recessie komt het natuurlijk ook voor dat mensen
in afwachting zijn van een nieuwe baan en dan dit vrijwilligerswerk oppakken. Want dat is het: vrijwilligerswerk met een
leuke vergoeding.

Hoe laat gaan de broodtrommels open?
Op de Archipelschool wordt 40 weken van het jaar geluncht
op doordeweekse dagen, afgezien van de woensdag. De tijden:
> voor groep 1 t/m 4: 11.45 - 12.45 uur
> voor groep 5 t/m 8: 12.00 - 13.00 uur
Overblijfmedewerkers wordt gevraagd een kwartier voor
aanvang aanwezig te zijn.

Vereisten en scholing
Het hebben van een pedagogische opleiding is natuurlijk een
pré maar niet noodzakelijk. Affiniteit met kinderen hebben is

Informatie en aanmelden
Aanmelden en contact: Vivienne Obispo, coördinator
Noord - Zuid Holland, 06 - 38 822 120 of vivienne@stlos.nl.
Meer informatie vindt u op onderstaande website.
cr
www.wordoverblijfmedewerker.nl
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Hun beroepen variëren nogal,
van kunstenaar en manueel
therapeut tot kapper en mediator
bij echtscheidingen. Een paar
dingen hebben ze gemeen, ze
ondernemen zelfstandig en
ze werken aan huis.
De wijkkrant klopte bij enkelen
van hen aan…

BOOMSMA & KOIZUMI
VIOOLBOUWERS
CANTALOUPENBURG

INGRID WENSVEEN
16 JAAR REKENEN
KONINGINNEGRACHT

LIESBETH VAN WOERDEN
KLEERMAKER & SEDONA-COACH
BILLITONSTRAAT

ASTRID COLLADA SANTOSHA
GEZONDHEIDSCENTRUM
CELEBESSTRAAT

RONALD KLOOTS
PRODUCTIVITEIT ARCHITECT
MADOERASTRAAT

Beiden hebben al jong viool leren spelen. Beiden hebben ze hun
opleiding vioolbouw en -restauratie in Italië gehad, het land
van de vioolbouw – Tomoko in Milaan, Jelle (vader was een
Fries) in Cremona, de stad van Stradivarius. De opleiding
duurde vier jaar gedurende welke tijd ze ook als leerling/gezel
bij een vioolbouwer werkzaam waren. Aansluitend heeft
Boomsma in Cremona nog een specialistische opleiding van
drie jaar tot strijkstokkenbouwer gevolgd. Beiden hebben in
verschillende steden van Engeland – het land van de vioolrestauratie – gewerkt, als laatste in Londen waar Jelle hoofd van
een bekend atelier was. Daar hebben ze elkaar ook ontmoet, op
een feestje van een collega. Na vier jaar vertrokken ze naar
Tokyo waar Jelle een aanbod kreeg als manager van een atelier.
Daar zijn ze ook getrouwd. Na nog eens bijna vier jaar werd het
Den Haag in verband met een hier ontstane schaarste op hun
werkgebied. In juli van dit jaar hebben ze hun woning aan de
Cantaloupenburg 32 betrokken, waar ze hun vakwerk nu
gezamenlijk uitoefenen.

In een statig pand aan de Koninginnegracht zetelt de Rekenpraktijk. Anders dan andere eenpitters op deze pagina woont
Ingrid wel in de wijk, maar niet op dit adres. Hier is het een
komen en gaan van basisschoolleerlingen en een enkele
pabo-student, die op een of andere manier moeite hebben met
sommen. Met een achtergrond als pedagoog en als gespecialiseerde rekenleerkracht is het voor Ingrid een uitdaging om er
achter te komen waar de problemen precies in zitten, en om
kind, ouders en leerkrachten vervolgens op weg te helpen om
daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Na school wilde ze naar de kunstacademie. Tekenen, dát kon
ze. Twee jaar werkte ze aan een map die haar toegang tot de
academie moest geven. Maar de map werd gestolen en haar
leven liep anders. Jaren later kreeg ze, in verwachting van haar
zoon, een naaimachine. Netjes naaien, een huis vol stofjes en
lappen, het was haar thuis met de paplepel ingegoten. Ze ging
met de machine aan de slag en herinnert zich nog dat ze op een
dag steeds opnieuw een mouw in elkaar zette. Toen ze de
volgende ochtend opstond en de mouw nog eens bekeek, wist
ze het zeker: kleermaker wilde ze worden.
Liesbeth volgde veel lessen in ontwerpen, tekenen, naaien, alle
couturetechnieken. De kneepjes van het vak, de bijna geheime
technieken zoals ‘de robotzak’, leerde ze onder andere van de
kleermaker van het koningshuis. Verguld is ze deze kennis nu
over te kunnen dragen op een 15-jarige, zeer talentvolle jongen,
wonend in de Riouwstraat.

Wat doe je? ‘Ik geef les en behandelingen in verschillende zaken

Voor een baas werken, nee, dat was het niet. Als bouwkundig
ingenieur op een tekenkamer vond hij het bedenken van oplossingen de moeite waard, niet het tijdrovende tekenen dat daarop
volgde. Marketing voor de bouwwereld was iets waarop hij zich
wilde gaan storten, hij zag het als een gat in de markt. Dat gat
ziet hij nog steeds. Maar zijn leven nam een andere wending.
Toen mensen hun eerste pc op hun bureau kregen, dook hij de
wereld in van de informatietechnologie, van het relatiebeheer.
Het uitsturen van mailings, wie reageert wel, wie niet en het
vastleggen van informatie hierover in databases. Customer
Relationship Management software, kortweg crm genoemd,
biedt hier oplossingen voor.
Vijftien jaar geleden begon hij te ondernemen vanuit zijn huis
aan de Madoerastraat, waar hij intussen al weer 30 jaar woont.
Acht jaar geleden ruilde hij zeven man personeel en twee
zakelijke partners in voor een dochter (8 jaar) en later een zoon
(7 jaar). Met deze transactie verkocht hij het bedrijf 'Kris wordt
vervolgd' om in zijn eentje werkzaamheden voort te zetten in
het bedrijf kris (klant -en relatie interactie systemen).

Wat doe je? ‘Ik onderzoek waar het aan ligt dat kinderen die bij

Wat doen jullie? ‘We zijn onze klanten van dienst bij de aan- en
verkoop, onderhoud en restauratie van violen, altviolen, cello’s
en strijkstokken. Het is een ambacht waarin met eeuwenoude
instrumenten gewerkt wordt, maar voor de restauraties
gebruiken we heel moderne materialen en technieken’.

mij komen echt niet kunnen rekenen. Je kent vast de term
dyslexie wel, voor mensen met hardnekkige leesproblemen.
Vergelijkbaar is dyscalculie voor hardnekkige problemen met
rekenen. Ik overleg met de eigen juf of meester, en oefen met
het kind. Ik meet de voortgang’. Ze laat een schrift zien waarin
de kinderen zelf een diagram bijhouden van hun rekensnelheid. ‘Je ziet ze vooruit gaan, en daar doe je het voor’. ‘Op veel
scholen is er nog weinig kennis over rekenprobleemkinderen.
Vroeger werden die als dommerikjes achterin de klas gezet, nu
is er gelukkig meer aandacht voor. Al blijft het een enorme
puzzel om uit te vissen welke van de bij rekenen gebruikte
hersenfunctie precies tekort schiet’.

Heeft Archipel/Willemspark jullie als ondernemer iets speciaals te
bieden? ‘Onze actieradius is niet beperkt tot de wijk en ook niet

Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals
te bieden? ‘Jazeker, veel scholen in de onmiddellijke omgeving.

tot de stad, maar het hele land en zelfs de naaste buitenlanden
weten ons te vinden. Tegelijk is het natuurlijk ook leuk in een
cultureel ontwikkelde wijk te wonen met veel kinderen die
muziekles krijgen. Ons huis hebben we in authentieke stijl
gerenoveerd; de voorkamer is als toonkamer ingericht’.

Veel kinderen kunnen dus zelfstandig naar mij toekomen. En
ik ga geregeld bij scholen langs om een leerling te bespreken
met de leerkracht. Overigens werk ik voor Groot Den Haag en
soms nog wel verder weg. Maar de wijk biedt ook andere
voordelen: ik kan tussen de middag m’n hondje uitlaten, een
ijsje snoepen op de zandvlakte of afspreken bij Limoncello’.

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jullie moet dat missen. Erg?

‘We hebben elkaar als collega en kunnen met elkaar overleggen,
op zijn tijd ook wat kletsen natuurlijk. Verder hebben we
genoeg aanloop van musici’.
Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen bemoeien?

‘Nee – met een veelbetekenend lachje – daar hebben we geen
last van! We doen het samen, op adhoc basis’.

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Erg?

‘Ik bespreek geregeld met collega’s hoe je een bepaald geval het
beste aan kunt pakken. Verder ben ik lid van het Landelijk
Rekennetwerk en werk ik samen met de Utrechtse universiteit.
Dus over gebrek aan werkcontacten heb ik niet te klagen’.
mo
www.rekenpraktijk.nl

Jelle wil nog wel even kwijt – hij is tenslotte ondernemer – dat
in tegenstelling tot andere takken van de kunsthandel, antieke
strijkinstrumenten veilige beleggingsmogelijkheden bieden
omdat ze niet aan mode onderhevig zijn maar mét de ouderdom in waarde toenemen. En die waarde varieert van duizend
euro tot boven het miljoen!
ak
www.boomsmakoizumi.com

SPORTSCHOOL
RUDOLF PETER’S
40 JAAR
6 archipel & willemspark oktober 2009

eze maand is het 40 jaar geleden, om precies te zijn
15 oktober 1969, dat Ruud van Triet in de Malakkastraat
begon met het geven van lessen Deens-Zweedse grondgymnastiek. Aanvankelijk werd ook aan Body Building gedaan maar
langzamerhand werd het accent gelegd op de lessen conditietraining. In het begin van de 70’er jaren werd begonnen met het
geven van lessen Taekwon-do waarvoor de gymzaal aan de
Atjehstraat werd gehuurd. De lessen grondgymnastiek worden
gegeven aan dames en heren in kleingroepsverband. Ook
privé-lessen zijn in bepaalde gevallen mogelijk. In de loop der
jaren zijn de massagebehandelingen met een therapeutisch doel
een vast onderdeel van de activiteiten geworden.

Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals
te bieden? ‘In 1985 ben ik begonnen met yogalessen in het

Klokhuis; daarna vond ik mijn huidige praktijk- en woonruimte in de Celebesstraat, waar ik nu 23 jaar zit. Het is een prettige
en veilige buurt, waar sociale controle mij een goed gevoel
geeft. Ik noem het wel eens ‘het verlengstuk van mijn huiskamer’.

Wat doe je? Liesbeth gaat me vóór de trap op naar het atelier

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Erg?

waar ze naait en lessen geeft. ‘Klanten hebben soms een
speciale gebeurtenis in het vooruitzicht, maar dat hoeft niet.
Het kan gaan om één kledingstuk maar ook om een hele
garderobe. Daarnaast heb ik een eigen collectie van jurken,
kimono’s en vestjes’. Ik merk dat ze mij intussen al twee keer
heeft aangekleed. Het één staat nog mooier dan het ander!
Ze vervolgt: ‘Ook ben ik werkzaam als coach van de Sedonamethode, afkomstig uit Amerika. Het is een krachtige,
makkelijk te leren techniek om belemmerende gevoelens,
gedachten en overtuigingen voorgoed achter je te laten.
Tijdens het naaien luister ik naar instructies van de Sedonamethode. Werken met hoofd, handen en natuurlijk hart, het
gaat allemaal heel goed samen’.

‘Nee, eigenlijk niet. Ik heb heel veel leerlingen uit de buurt
waarmee het goed 'praten' is. Daarnaast heb ik regelmatig
vergaderingen en werkgroepen met collega’s in en buiten Den
Haag waar we nieuwe ontwikkelingen bespreken en met elkaar
uitwisselen’.

Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals
te bieden? ‘Jazeker, netwerken doe ik op straat. Ik maakte eens

een jasje voor een buurvrouw toen haar zoon ging trouwen.
Dat jasje is daarna ook nog gedragen door een vriendin van
haar die uitgenodigd was voor een etentje bij de koningin. Dat
zijn leuke dingen. Het geeft me voldoening’.

Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen bemoeien?

‘Ik zal wel moeten, want ik ben alleen! Het huishouden komt
zeker wel eens in de knel. Gelukkig heb ik een huishoudelijke
hulp, dat helpt. Daarnaast is boodschappen doen in de
Bankastraat een tijdrovende bezigheid, want ik kom heel veel
leerlingen en andere mensen tegen, die me via het werk
kennen, en die allemaal graag even willen kletsen! Maar
aangezien een mens ook moet eten kom ik uiteindelijk toch
wel met de benodigde boodschappen thuis’.
‘Ik probeer zoveel mogelijk werk en privéleven gescheiden te
houden, wat niet altijd gemakkelijk is, omdat ik naast mijn
werkruimte woon’.
ed
www.santosha-denhaag.nl

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Erg?

‘Als kleermaker miste ik dat wel. Daarom ben ik blij als
Sedona-coach contact te onderhouden met de andere vier
coaches die Nederland rijk is’.

Wat doe je? ‘Op het moment heb ik twee activiteiten, in beide

gevallen gaat het om verkoop en advies. Ik vertegenwoordig
het Amerikaanse bedrijf Coveo voor computersystemen die
kennis en informatie ontsluiten binnen organisaties van zo’n
tien personen. Daarmee maak ik verborgen kennis toegankelijk. Opdrachtgevers kunnen bedrijven zijn, maar ook dienstverleners of (semi-)overheid. Daarnaast zit ik in systemen voor
internetmarketing (Direct Response Marketing)’.
Voordat ik het weet heeft Ronald me volledig geïnformeerd
over het spamverbod dat 1 oktober 2009 van kracht wordt. Hij
biedt hier digitale oplossingen voor.
Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals
te bieden? ‘Nee, maar een kantoor aan huis, dat is fantastisch’.
Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Erg?

‘Nee, want ik heb een virtueel bedrijf, waarmee ik door de jaren
met wel 60 verschillende mensen samenwerk. Verder lunch ik
vaak met mijn vrouw die ook vanuit huis werkt. Wij prijzen
ons gelukkig werk en opvoeding te kunnen combineren, geen
au pair, geen naschoolse opvang’.
Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen bemoeien?

‘Hé, de vraag wordt zo gesteld alsof dat niet zou moeten? Dat
mag best, natuurlijk!’

Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen bemoeien?

‘Nee’.
Zijn je kinderen blij met jou als werkende vader? ‘Voor hen is de
situatie hier thuis normaal. Voor mij lijkt het soms of ik een
kantoor in een speeltuin heb, maar dan stel ik orde op zaken en
ga ik weer door’.
cr
www.kris.nl

Was of is je zoon blij met jou als werkende moeder? ‘Dat denk ik

wel, ja. De creativiteit die ik in mijn vak leg heeft hem
geïnspireerd. Hij is kunstenaar en maakt films’.
www.laatlos.nl

D

binnen mijn gezondheidscentrum, zoals (zwangerschaps)
yoga, shiatsu, acupunctuur, massage (ook volgens de Dorn/
Breuss methode) en ayurveda. Ik geef groepslessen, privélessen
en bedrijfsyoga in het Nederlands en Engels. Het woord
Santosha betekent 'tevredenheid’, eigenlijk is het engelse
woord ‘contentment’ nog beter. Dát te bereiken bij mijn
leerlingen en patiënten is waar ik naar toe werk.

Sinds 1991 worden de Taekwon-do lessen voor jeugd, junioren
en senioren verzorgd in de gymzaal aan de Jacob de Graefflaan. Als gastdocent Taekwon-do in Havanna, Cuba, heeft
Ruud van Triet aldaar zijn 2e Dan Kyusho Jutsu behaald, een
uiterst effectieve wijze van zelfverdediging waarbij gebruik
wordt gemaakt van kwetsbare punten op het lichaam.
Kenmerkend voor ‘het Instituut’ is de kleinschaligheid, de
persoonlijke aandacht, begeleiding en adviezen.
Mede dankzij een zéér trouwe klandizie – velen zijn tientallen
jaren verbonden aan de sportschool – is er in de week van
12 oktober feest. Op kleinschalige wijze zal het 40 jarig
jubileum worden gevierd.

cr

MUSEUM AAN HUIS
DE SCHANDE VAN LOMBOK
LEEFT VOORT IN DE BANKASTRAAT

A

ltijd weer een verrijkende ervaring een mens met een passie
te ontmoeten. Neem Bart van Hoorn (45). Een van de
vertrekken van zijn smaakvol
ingerichte woning aan de
Bankastraat is volledig gewijd
aan Lombok, het eiland naast
Bali, en heet dan ook ‘De Lombok

Kamer’. Foto’s, wapentuig en
antiquarische boeken geven een
beeld van misschien wel de meest
dramatische gebeurtenis die ooit
in Nederlandsch-Indie plaatsvond en die door het thuisfront al
gauw ‘het verraad van Lombok’ werd genoemd. In augustus 1894
werd het Koninklijk Nederlands Indisch Leger min of meer in de
pan gehakt door Balinezen die tot dan de macht op Lombok in
handen hadden. Er waren vele tientallen gesneuvelden,
honderden gewonden, ettelijke vermisten. De verbijstering in
Nederland en elders in de Archipel was groot, te vergelijken met

de ontreddering die latere generaties kennen van
‘Srebrenica’. Een strafexpeditie kon niet uitblijven en de
tol die door het Indische leger werd opgelegd was hoog.
Grote hoeveelheden kostbaarheden werden naar Nederland gebracht. Gedeelten van deze ‘schatten van Lombok’
zijn nog steeds in Nederlandse musea te bewonderen. Hoe
raakt een veertiger als Bart van Hoorn zo gebiologeerd
door alles wat met Nederlandsch-Indië en Tempo Doeloe
heeft te maken? ‘Als kind keek ik graag naar de jeugdserie
Kris Poesaka. Later ging ik krissen verzamelen. Dan wil je
alles weten van de mensen die ze mochten dragen, wat
hun verhalen zijn. Van het een komt dan het ander’. hb
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op huisbezoek

Acteur Peter van der Linden

Van figurant tot winnaar van de Louise d’Or en verder…
Over mooi oud worden gesproken. Misschien is het zijn
kleding: spijkerbroek, zwierige sjaal, een hip vest. Of
anders wel de energie die hij uitstraalt. Of een combinatie
van beide. Feit is dat Peter van der Linden 86 jaren telt en
dat zie je in de verste verten niet aan hem af. Hij heeft nog
steeds iets van Truffaldino, de clowneske voetveeg in de
oerversie van De knecht van twee meesters, een van de grote
successen van toneelgroep De Appel in de jaren zeventig.

De Haagse Boekerij
Frederikstraat 24

2514 LK Den Haag

tel. 070 - 346 48 00

Literatuur
Nederlands Duits Engels
Kinderboeken
Antroposofie
Uitgebreide Collectie
Kunstkaarten
e-mail haagboek@planet.nl

La Ropa

Damesmode & Accesoires
Bandolera
Expresso
Rayure
MAC jeans en pantalons
Zerres
Tassen, ceintuurs & sieraden

Celeste
parfums

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

Tevens voor al uw stoomgoed
Frederikstraat 22
Telefoon 070 – 365 6333

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

ma 12.00 - 17.30
di t/m vr 10.30 - 17.30
za 10.30 - 17.00

U W B O E K H A N D E L I N A R C H I P E L - W I L L E M S PA R K

E

en man alleen in een kast van een huis. Weduwnaar
sinds 1981. Vader van twee dochters en een zoon; de
oudste is inmiddels ook alweer zestig. Van der
Linden: ‘We zijn begonnen in de Malakkastraat. Zo’n dertig
jaar terug zijn we hier komen wonen, in de Riouwstraat.
Toen een kale, kille boel. Er viel geen boom te bekennen.
Aan de overkant waren alleen maar kantoren. Nu is dit de
meest gewilde straat van de buurt’. Geen haar op het hoofd
van de geboren vogelwijker (Mezenstraat) die erover
piekert ooit nog ’s te verhuizen. ‘De mensen hier hebben de
neiging zich niet met elkaar te bemoeien. Daar hou ik van’.
In zijn gezellige woonkamer raak je niet gauw uitgekeken.
Overal schilderijen, foto’s en snuisterijen die de herinnering vasthouden aan een rijk en afwisselend leven. Al voor
de oorlog begon hij te figureren bij Paul Steenbergen en
Fie Carelse. Tijdens de bezetting werd hij bij een razzia
opgepakt en te werk gesteld in Duitsland. ‘Ik heb aan een
draaibank gestaan en tankgrachten moeten graven. Toen
de bevrijding eindelijk daar was ben ik door de Amerikanen in een open vrachtwagen naar Den Haag getransporteerd’. Na een periode van allerlei kleine baantjes (‘ik ben
zelfs nog even tuinder geweest’) kreeg hij weer de kans te

annick goutal

caudalie

l’artisan parfumeur

creed

diptyque

miller harris

geo f. trumper

molton brown

il profvmo

parfums d’orsay (e.a.)

1949

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

ZONWERINGEN

Gezellig bij elkaar
nieu

& ROLLUIKEN

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten

Paramaribostraat 143, 2585 KB Den Haag

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

Tel. 070-346 17 70

in d
e

w

w ij k

E-mail: archizon@bart.nl
Fax: 070-362 29 66

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)

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS

� Markiezen
� Zonneschermen
� Rolluiken
� Horren



� Horizontale
� Verticale jaloezieën
� Screens
� Parasols

Dag- en nachtservice

Telefoon 070 - 354 94 94

De reden van hun verhuizing was tweeërlei: in Voorburg waar ze al
een tijd samenwoonden begon Elske het wat saai te vinden en toen
kwam het huis op de hoek van Kerkstraat en Frederikstraat (boven
kapper Hervé) vrij. Daar kwam bij dat ze hier vlak bij hun kinderen
– ieder twee – wonen; ook verschillende vrienden wonen of werken
in de omgeving. Voorwaarde voor Pieter was wel een goede plek
voor zijn auto’s, maar die kwam bijna uit de lucht vallen toen het
pand van de Garagist aan de Burg. Marijnenlaan vrij kwam. Op 31
augustus zijn ze in hun huis getrokken na een grondige verbouwing
die nog niet helemaal aan kant is.

daar, aan de Maanweg, een grote fabriek van elektrische apparaten,
radio, TV e.d. opgebouwd, Van der Heem NV, later Indola en tenslotte
overgenomen door Philips. De aloude Solex komt er vandaan!
Lekker bezig
Ze zouden het rustig aan kunnen doen maar dat ligt niet in hun aard.
Van zijn vader heeft Pieter zijn liefde voor techniek en vooral auto’s
geërfd, maar de laatste jaren houdt hij zich alleen nog met vastgoed
bezig. Ook hun nieuwe huis vraagt heel wat tijd, het is acht jaar
geleden van binnen bijna helemaal afgebroken en nu opnieuw in
mooie klassieke stijl ingericht. Opvallend zijn de prachtige gevels,
het fraaie glas-in-loodraam in het trapportaal, het grappige
balkonnetje op de hoek (met formidabele vlaggenstok) en het
daktorentje. Trots laat Pieter mij vanaf zijn dakterras het uitzicht
zien: het hoogste punt in de verre omtrek. Anderhalf jaar geleden
werd Elske gevraagd om samen met Marja, goede vriendin, een
winkel in stoffen te beginnen in het pand bij het bruggetje naar de
Denneweg waar voorheen theezaak Betjeman & Barton gevestigd
was. De naam is Minty, ‘Alle stoffen van de rol’, voor negentien euro
negentig de meter. Ze werken ieder om de dag en zaterdags gezellig
samen, klanten komen uit heel Nederland en het buitenland.
Ze genieten geweldig van de buurt, Elske doet alles op haar
oranje-zwarte omafiets (haar dure merkfiets werd pal voor de
winkel gestolen) en voor de gezelligheid kunnen ze alle kanten op.
Voor golfen blijft weinig tijd meer over en als het allemaal te veel
wordt hebben ze altijd nog hun huisje op de Kaag met een lekker
motorbootje.
ak

Wijkkranten A&W
verkrijgbaar in ’t Klokhuis
Celebesstraat 4

A
A
Website

archipelbuurt.nl

1916

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.

De eerste verdieping van zijn huis is als zodanig niet meer
in gebruik. Sprookjes, indiaanse en Chinese vertellingen,
hij plukte ze doorgaans uit eigen boekenkast, worden er
niet meer gehoord. Want de verhalenman geniet van zijn
pensioen. En hij heeft zich met nog meer enthousiasme op
zijn hobby gegooid: schilderen. Nee, de buurt, daar
krijgen ze hem niet uit. Je loopt hier nog eens een collega
van vroeger tegen het lijf. ‘Laatst heb ik nog even staan
praten met Jules Rooyaards en Lou Landré’.
hb & jc

A

HENNEMAN B.V.
sinds

Ze zijn nog kersvers in de wijk, maar toch al heel vertrouwd.
Elske Hageman omdat ze al een tijdje aan de Frederikstraat
werkt, en Pieter van der Heem als eigenaar van enkele panden
in de buurt.

Van heinde (Voorburg) en ver (Borneo)
Elske is geboren op Maleisisch Borneo waar Shell haar ouders naartoe
had gestuurd. Na diverse andere exotische landen kwam ze op haar
zeventiende in Den Haag terecht. Hier trouwde ze en kreeg ze een
dochter en een zoon die tegenwoordig in de Bankastraat en de Burg.
Marijnenlaan wonen. Elske’s vader is al negentig en woont in een
verzorgingshuis aan de Surinamestraat. Lekker makkelijk allemaal,
zo dichtbij! Pieter is geboren en getogen in Voorburg. Zijn vader heeft

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.

Begenadigd verhalenverteller
Bij De Appel, onder regie van Erik Vos, beleefde Peter van
der Linden zijn grootste successen. Hij won belangrijke
onderscheidingen: een Louis d’Or, de prijs voor de beste
mannelijke hoofdrol, voor zijn spel in Oresteia van
Aischylos en een Arlequino, de prijs voor de beste
mannelijke bijrol, voor zijn aandeel in de De Storm van
Shakespeare
Shakespeare. Onderwijl deed hij tv onder Willy van Hemert
en had hij een leuke schnabbel aan Pipo de clown.
In 1981 hield hij het bij De Appel voor gezien. Er waren wat
wrijvingen over en weer. De teamgeest was niet meer wat
hij wezen moest. Bovendien: de vut wenkte, een uitgelezen
moment om een solocarrière te starten. Van der Linden
werd van acteur-vertéller. Een bevlogen voordrachtskun
voordrachtskunstenaar die verhalen en sprookjes een ziel weet te geven en
zo de toeschouwer op het puntje van zijn stoel krijgt. Dat
deed hij overal in het land, maar toch vooral in zijn eigen
Theatertje Thuis.

2002

Archipel

Chr. Th. JEHEE

figureren. Guus Oster strikte hem voor het echte werk:
Vosmaer de Spie in de Gijsbrecht van Vondel.

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

Wilt u een
twee wekelijkse nieuwsbrief
per e-mail ontvangen?
Meldt u aan op:
secretariaat@archipelbuurt.nl

A
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SOS alert voor geestelijke nood
We schrijven 2006. Karen Groen, die lijdt aan meervoudige
persoonlijkheidsstoornis, krijgt voor de zoveelste keer
een zware depressie.
In het verleden had ze daarvoor al diverse keren psychiatrische
klinieken van binnen gezien, maar daar kwam ze niet beter uit.
‘Ze bieden een schijnveiligheid’, vertelt Groen. ‘Ik heb toen hard
moeten vechten om eruit te komen’. En dus heeft ze duidelijk
op haar kaart laten zetten dat ze niet opgenomen wil worden.
Indien nodig kan ze hem laten zien aan de acute dienst om
daarmee een gedwongen opname te voorkomen.
Maar gelukkig was dat niet nodig. Ze belde meteen haar behandelaar en die was bereid om elke dag langs te komen.
Groen: ‘De gesprekken met haar droegen ertoe bij dat ik niet
meer opgenomen hoefde te worden.’
Wat ook op de kaart geregeld was: de zorg voor haar zoontje
Joel, want Karen is een alleenstaande moeder. Zo kon hij een
week mee op vakantie met een vriendin. Daarna kon hij een
tijd afwisselend bij Karens vader en moeder doorbrengen.
Na twaalf weken was de lucht eindelijk weer geklaard: de
depressie was overgedreven.
Alles geregeld
Hoewel Karen de kaart in de praktijk nog niet heeft hoeven
tonen, geeft hij haar een gevoel van ‘rust en veiligheid, ook
doordat ik weet dat alles geregeld is’. ‘Zoals ik altijd zeg: ik kan
rustig een crisis ingaan. Want in zo’n crisis is bij mij niks meer
helder, behalve dat ik de kaart kan laten zien om opname te
voorkomen’.

s
o
s

Is er iets dat ze anderen met soortgelijke problemen zou willen
aanraden? ‘Neem een crisiskaart’, zegt ze zonder enige aarzeling. Het platform geeft de crisiskaart gratis uit aan Hagenaars
die bang zijn in geestelijke nood te raken. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met onze crisiskaartconsulent Arjen van den
Berg. Hij zal met u een kaart maken die helemaal is toegespitst
op uw situatie.
jesse budding
Aanvraag crisiskaart: Platform ‘Haagse’ Cliëntenorganisaties
in de GGZ, Arjen van den Berg, tel. 070 365 18 36 (di-do) of
e-mail a.vandenberg@haags-platform.nl

Den Haag, 23 september - Bent u bang dat
u een keer psychisch doordraait? Of kent
u zo iemand? Het Platform ‘Haagse’
Cliëntenorganisaties in de GGZ reikt u de
hand met de crisiskaart. Een kaartje waarop u
met de crisiskaartconsulent al uw belangrijke
gegevens kunt zetten, zoals ziektebeeld,
medicatie en het telefoonnummer van uw
psychiater. Plus een crisisplan. Het nut van de
kaart blijkt wel uit bovenstaand verhaal.

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.
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

‘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

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

•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)

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.

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.

Robin Kersbergen, gitaar-leftie
Eerste indruk: California Golden Guy…
En inderdaad naast gitaarspelen is surfen DE
grote hobby van Robin. Nu in eindexamenklas
VWO van het Maerlant-lyceum, maar volgend
jaar hopelijk aan het surfen in Australië.
‘Stikte het daar niet van de haaien?’ vraag ik.
Hij grijnst geruststellend.

luid van stalen snaren’, zo meldt Robin. Maar het
bijzondere is dat dit een gitaar is voor linkshandigen.
Robin is net als Jimi Hendrix linkshandig. De snaren
zijn omgedraaid. Welke zijn het ook weer? Robin:
‘Er is een ezelsbruggetje: Een Aap Die Geen Bananen
Eet: e-a-d-g-b-e’. De hals van de gitaar is ook anders
gevormd. En terwijl hij een en ander demonstreert
wordt duidelijk dat hij ideale gitaarhanden heeft met
lange vingers. Handig voor barré-akkoorden, om
versieringen te spelen of voor de ‘piano-stijl’, dat
wil zeggen: akkoorden en melodie tegelijk spelen op
6 snaren. Tommy Emmanuel doet dat. Hij is één van
de gitaristen die Robin bewondert. Verder ook John
Mayer, Chat Atkins. ‘Ik hou van allerlei soorten
muziek; niet zo van Metal bijvoorbeeld’.
Robin haalt van alles van internet/YouTube; daar
kan je ook lessen, ‘tutorials’ vinden.
Buurt en buren
Er wonen nogal wat muzikanten in de Madoerastraat.
Van alles te horen: trompet, altsax, klarinet,zang…
én gitaar dus. ‘Ik speel ook elektrische gitaar, maar
ook dat kan zacht net als de acoustische gitaar en
bovendien speel ik niet ’s avonds laat, hoor’. Wel eens
op het buurtfeest gespeeld? ‘Nee, nog niet; wel met
Frank van der Valk in koffietent De Prinsenvink; daar
speelt ook Bert Huisman’.

APOTHEEK
NAUTA

BAGUETTERIE

Bankastraat 97
2585 EJ Den Haag

Wie hoor ik?

vredeska pel

’t Begin
Het begint allemaal bij Oma Kersbergen uit de
Batjanstraat, de muziek. Oma speelde accordeon
en piano en hoopte dat haar liefde voor muziek
doorgegeven zou worden. Robin’s moeder speelde
ooit wel gitaar. Maar al lang stond die gitaar redelijk
werkeloos te staan. Tot Robin een commercial zag
op mtv met een stel jochies die ‘Smoke on the water’
stonden te spelen. Dat wilde hij dus ook. David, een
skateboard-vriendje, speelde gitaar. Dat hielp ook.
Steeds vaker ging Robin dingen uit zitten proberen
die hij gehoord had. Het werd tijd om les te nemen.
Bij gitaarschool René van der Giessen trof hij een
prima leraar.
Linkshandig gitaarspelen, net als Jimi Hendrix
De gitaar die Robin me demonstreert is een Taylor,
een akoestische gitaar met ‘steel strings’. Waarom
geen nylon? ‘Ik hou juist van het volle, heldere ge-

Meer muziek-ambities?
Verder in de muziek later? ‘Nee, ik wil wel veel gitaar
blijven spelen, ook in allerlei combinaties en bands.
Maar niet als beroep’. Wat dan wel? ‘Ik weet het nog
niet. Eerst eindexamen en dan op vakantie’.
es
Wilt u zichzelf of iemand anders voordragen
voor deze rubriek, laat ons dat horen!
Bel 070-350 3784 of mail ellen@archipelbuurt.nl

Open maaltijden

De open maaltijden zijn er weer op 2 november en op 7 december.
Ze worden gehouden in het wijkgebouw van de Vredeskapel
Malakkastraat 5. Vanaf 18 uur bent u welkam om iets te komen
drinken en om 18.30 uur beginnen we met eten. Iedereen is welkom
en de kosten zijn €3,5 euro.
Voor meer informatie: Hans ter Schegget, tel 06 40 937 771.
Elke zondag om 10.30 uur is er een dienst in de Vredeskapel,
Malakkastraat 3. Tijdens de dienst is er voor de kinderen kindernevendienst, en voor de allerkleinsten is er creche.
Het nieuwe jaarboekje, met alle activiteiten die er georganiseerd
worden vanuit de Vredeskapel en de Duinzichtkerk, is weer gereed.
Wanneer u nog geen jaarboekje heeft, of u wilt er nog een: ze liggen
in het Klokhuis en in de Vredeskapel voor u klaar.
Wilt u meer weten over de Vredeskapel dan kunt u altijd bellen met
Hester Hoogenraad, tel 070 368 99 26.

Het Schakelpunt
Burgemeester Patijnlaan 1900
Ontmoetingsruimte

Het Schakelpunt kreeg omslagpunt
Vanaf 1 september j.l. is na bijna 18 jaar de dagverzorging gestopt in Het
Schakelpunt. De Psycho-Geriatrische (P.G) dagverzorging is verhuisd naar
Verzorgingshuis Oostduin en de overige deelnemers kunnen o.a in
Verzorgingshuis Op de Laan terecht in het Zeeheldenkwartier. Door de
wijziging in subsidiestromen (voor een indicatie via awbz is vanaf
januari 2010 alleen nog subsidie beschikbaar voor een P.G.-dagverzorging)
en werd een gewone dagverzorging met voldoende betaald personeel
onmogelijk voor Florence. De maaltijden zijn daarom van 5x per week
teruggebracht naar 3x per week: ma/woe/vrijdag om 12.00 uur en de
kosten van de maaltijd zijn gestegen. Een maaltijd is nu € 8,50, maar met
een Ooievaarspas wordt dit € 6,30.

www.schoonheidssalonletournesol.nl

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

Fysiotherapie
Manuele therapie
McKenzie methode
Psychosomatische
fysiotherapie
Consulten
Advies/begeleiding

Archipel

Fysiotherapie &
Manuele therapie
Sumatrastraat 205
2585 CP Den Haag

Avondje
uit?
Kijk op!
mallemolendenhaag.nl

Wat gebleven is, is dankzij de inzet van minimale personele ondersteuning en de hulp van vrijwilligers nog mogelijk. Tussen 10.00-12.00 uur
koffie drinken op ma/di/woe/vrijdag, de wisselbibliotheek is open op
woensdag tussen 10.00-11.30 en op donderdagmiddag kan men spelletjes
doen in de ontmoetingsruimte. Gelukkig zijn er nog vrijwilligers!
Florence is met Staedion in gesprek over de voortgang en er zijn ook
contacten met de Gemeente .Wethouder van Alphen bleek zeer geschokt
door de recente ontwikkelingen en er zal ook een onderzoek gedaan worden in de wijk naar eenzaamheid en een slechte financiële situatie onder
ouderen. Welzijnsorganisatie Zebra werkt hierin samen met Boog
(Bewonersondersteuning in Den Haag). De Gemeentelijke wmo (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) moet het vangnet bieden voor datgene, dat buiten de awbz-boot valt.
epb

T 070-3503990
E info@archipelfysiotherapie.nl
W www.archipelfysiotherapie.nl
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Kansen voor thuiswerkers
in het Klokhuis
In het Klokhuis is een aantrekkelijke werkkamer/spreekkamer te
huur, waar je ook nog met een paar collega's kunt vergaderen.
De huurprijs voor een enkel keertje is 21 Euro per dagdeel van 3 uur,
maar als je wat vaker de ruimte huurt is een aardige korting mogelijk.

Gezocht: nieuwe leden
voor de Bridgeclub
Elke dinsdagmiddag vanaf 13.00 - 16.30 uur wordt niet
alleen serieus maar ook gezellig gebridged in de Toneelzaal van het Klokhuis. De wedstrijdleider, de heer
Wijnand Punt, wil ook u graag verwelkomen.

In de ruimte kan je beschikken over een computer met internet, maar in
het gebouw kan je ook gebruik maken van wifi voor de laptop. Wil je een
ruimere kamer met de mogelijkheid van een vergadering van maximaal
10 personen is er ook de mogelijkheid om het leslokaal voor een dagdeel
te gebruiken voor de prijs van 22 Euro.
Een beamer voor het houden van presentaties in een grotere zaal is ook
beschikbaar, de prijzen staan vermeld op de tarieven op de website.
Koffie, thee en een tosti zijn tussen 09.00 en 16.00 uur verkrijgbaar tegen
heel aantrekkelijke prijzen bij het buffet op de begane grond; daar is ook
de tuin om even te roken. Op maandag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur
zijn pannenkoeken verkrijgbaar voor plm. 1,10 Euro, zie verder de prijzen
op de website bij buffettarieven.
Mocht je willen komen kijken, bel dan even tussen 09.00 en 16.00 uur
voor een afspraak met de beheerder op t. 070 350 35 11 of email naar
stichtinghetklokhuis@live.nl.

Welkom op de Bingo!
Iedere 3e woensdag van de maand wordt een Bingo
georganiseerd in de benedenzaal van het Klokhuis.
De volgende Bingo’s zijn op 21 oktober, 18 november en 16 december. 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 koffie of thee, een 2e kaart kost € 2. Er zijn leuke
prijzen. Voor informatie bel met het Klokhuis 070-350
35 11 en vraag naar Liesbeth. Reserveren is niet nodig.

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11 f. 070 358 71 90
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.nl

Zin in tafeltennis?

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

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

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

De heer R. Klein penningmeester
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
Mevrouw E. de Bles bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m

De 12- jarige Sarah Berger uit de Atjehstraat is een geduchte concurrente
van schoenenontwerper Jan Jansen. Haar modellen in klei waren te zien
in de vitrinekast bij Babs en Lizeth. Het enige verschil is dat ze alleen
voor Assepoesters gemaakt zijn: die kunnen er misschien op lopen.

Mevrouw drs. B.C. Wasch bestuurslid
bcwasch@planet.nl
De heer W. Oostdam bestuurslid
ienwoostdam@kpnplanet.nl

Hindoestaanse Koempoelan

De heer W. Punt bestuurslid
wpunt@casema.nl

vrijdag 30 oktober

Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Consulent ouderenwerk Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 - 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11

Op vrijdag 30 oktober wordt weer een Hindoestaanse Koempoelan in
’t Klokhuis gehouden. Deze wordt georganiseerd door de besturen
van de Stichting Hindustani en de Stichting Het Klokhuis onder het
motto ‘Bekend Maakt Bemind’.

Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 - 10 uur, t. 352 04 16
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinatoren:
mw P. Jansen, t. 350 70 58
mw. T. Eendenburg, t. 302 42 50

Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking
met het Bronovo Ziekenhuis, drie keer per
week bloed af in het Klokhuis.
Men kan terecht op de volgende tijdstippen:
Dinsdag
10.00 – 11.00 uur
Woensdag
08.15 – 09.15 uur
Vrijdag
08.15 – 09.15 uur
Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis
open vanaf 08.00 uur.
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Lisa Hof (1943) uit Zoetermeer geeft het Klokhuis de
primeur om haar schilderijen ten toon te stellen!
Zij was al vroeg artistiek
begaafd – had zo’n 10 jaar
gewerkt met keramiek en
gebeeldhouwd en van het
een kwam het ander: zij
werd mede-eigenaresse van ‘Basalt’ in de Spuistraat.
Lisa exposeerde al met keramiek en gaf les in schilderen en pottenbakken. De helft van haar tijd brengt
ze door in haar (moes)tuin en ze wilde haar liefde
voor de natuur, vooral bloemen en groenten aan iedereen tonen. Zij maakt zeer aansprekend, kleurig werk
wat iedereen even moet komen zien. Zij exposeert tot
15 november.
Na Lisa komt Hinke Moerkoert, een buurtgenote,
met hele mooie collages, sommige uitvergroot op doek.
Zij exposeerde kort geleden met veel succes, in het
Noordeinde. Schrijf dit ook vast in uw agenda. Meer
over haar in het decembernummer van deze krant.
elisabeth könig

www.stichtinghetklokhuis.nl

Er zijn wekelijks zo’n 20-24 spelers, maar er is altijd
plaats voor nieuwe leden of voor belangstellenden die
eens willen komen kijken. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij de administratie van het Klokhuis.
t. 070 350 35 11 of bij de heer Punt t. 070 392 04 02.

Bestuur Stichting Het Klokhuis

Expositie

Het begint om 14.30 uur en eindigt rond 18.30 uur. Het programma wordt
bekend gemaakt in de flyer die ligt in het Klokhuis en wordt opgehangen
op diverse plaatsten. Het thema van deze middag is Diewaalie (Lichtfeest).
Na de bijeenkomst is er een Surinaams/Hindoestaanse maaltijd.
Toegang kost € 3,- incl. 2 drankjes en de maaltijd. Deze bijeenkomst is de vierde uit een reeks
van 10 bijeenkomsten van het
Project ‘Bekend Maakt Bemind’,
telkens op de laatste vrijdag
van de maand.
Andere culturen
Met deze Hindoestaanse
Koempoelan willen wij de
mensen uit de Archipelbuurt,
Willemspark en omringende wijken op een gezellige manier kennis doen
maken met andere culturen, via diverse thema’s. U kunt zich voor de
Hindoestaanse Koempoelan opgeven bij de administratie van Het Klokhuis, t. 070 350 35 11 of e. stichtinghetklokhuis@live.nl, of bij de Stichting
Hindustani t. 06 28 470 098 49 of e. stichtinghindustani@gmail.com.
De Stichting Hindustani heeft in 2009 de Burgerschapsprijs gewonnen!
Wilt u als vrijwilliger meewerken dan kunt u zich opgeven bij de administratie.

Indische Koempoelan
Zebra organiseert samen met Stichting Pelita en haar
vrijwilligers de Koempoelan bijeenkomsten voor u.
Iedere 2e woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur.
Een gezellige, maar vaak ook een leerzame bijeenkomst gehouden in Wijkcentrum Het Klokhuis aan de
Celebesstraat 4, t. 070 350 35 11.
U betaalt bij ons nog steeds de entreeprijs van € 2,50
inclusief een kopje koffie of thee.
Woensdag 11 november
Schrijfster en columniste Vilan van de Loo is door
Stichting Halin gevraagd om naar Indonesië af te
reizen en de verhalen op te tekenen van de mensen
die zijn achtergebleven in Indonesië. Een boeiend en
soms wat triest verslag van dit stuk belangrijke
Indonesische geschiedenis brengt zij vandaag voor u.
Naast de lezing zal ook de jaarlijkse loterij worden
gehouden. Baten ten gunste van stichting Halin.
Woensdag 9 december
Filmmaker Hetty Naaikens heeft een film gemaakt
over de contractpensions, waar Indische mensen na
aankomst in Nederland terecht kwamen. Mogelijk
gemaakt door gelden van Het Gebaar om de geschiedenis vast te leggen voor het nageslacht.

Eten in het Klokhuis!
Ouderweste pannenkoeken (naturel, met appel of
met spek) worden gebakken op maandag en vrijdag
zo tussen 12.00 en 13.00 uur. Reserveren is niet nodig
en de kosten zijn ongeveer één Euro per pannenkoek.
Voor de heerlijke 3-gangen maaltijd op dinsdag
van 17.15 - 18.30 uur voor wijkbewoners van 55+
moet u uiterlijk maandag 13.00 uur reserveren op
t. 070 350 35 11. De kosten zijn € 6 per persoon.

