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Op 27 april, van 9.30 tot 16.00 uur, vindt 

in het Huijgenspark de tiende editie 

plaats van Kinderkoningsdag.  

Klassiekers van voorgaande jaren, zoals 

de gouden koets, de klimwand en de  

muziek van DJ Ome Steef, zijn weer van 

de partij. En natuurlijk de Vrijmarkt en 

het Open Podium Royal, waar buurtbewo-

ners van alle leeftijden kunnen optreden. 

Informatie op pagina 4   
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Agenda    

Ontwikkel Atelier 28 maart 19.30 Bazaar of Ideas 

Team LUSTHOFxl  

Opening Parkseizoen  

+ decoreer een wens-ei 

1 april+  

9 april 
12.30 - 14.30 

Huijgenspark 

www.lusthofxl.nl 

Leefbaarheidsoverleg 5 april 19.30 Bazaar of Ideas 

Carnivale try-out 29 april  Bordelaise 

Lentereceptie 21 april 18.00 - 21.00 Bazaar of Ideas 

Kinderkoningsdag 27 april 09.30 - 16.00 Huijgenspark 

Stadsspelen 10 mei 10 00 - 18.00 Oranjeplein 

Leefbaarheidsoverleg 7 juni 19.30 Bazaar of Ideas 

Ontwikkel Atelier 27 juni 19.30 Bazaar of Ideas 

Haagse Culturele  

Parade & Festival  
1 juli   14.00 - 20.00  

Huijgenspark en 

Centrum 

Open Podium 7 juli  Oranjeplein 

Carnivale try-out 26 aug.  Bordelaise 

 

 

 

 

 

Tussen station en Strijkijzer wordt onze buurt in juni uitgebreid  

met 302 studentenappartementen en 153 starterswoningen op de 

Sigma-locatie.                                    Een impressie op pagina 6 

Om het aftellen tot december 

2017 draaglijk te maken  

organiseert de Bordelaise in 

samenwerking met de  

Carnivale-directie dit jaar 

een aantal Carnivale try-outs 

om de Stationsbuurt kennis 

te laten maken met poten-

tieel Carnivaletalent. 
 

Op 25 februari waren we er 

bij.                Zie pagina 7 

Carnivale try-out 

 

 

 
 

 

Tuinwoonkamer 

Oplevering Sigma-locatie  

Interviews Buurtstation 

Twee mensen die zich inzetten voor de Stationsbuurt vertellen 

over hun ervaringen in de wijk.                               pagina 3 

Carla Janmaat 

administratieve ondersteuning 

Ern Ramcharan 

penningmeester 

 

 

http://www.lusthofxl.nl
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Advertenties  
Hollands Spoor is een krant op 
A3-formaat van 12 pagina’s en 
verschijnt 4 keer per jaar in een 
oplage van 4.000 stuks.  
 

De krant wordt huis-aan-huis 
bezorgd in de Stationsbuurt  
en bij winkels en horeca in 
stapeltjes neergelegd.  
 

Advertentieprijzen: 

Hele pagina  1000 mm2 € 440 

1/2   pagina   500 mm2  € 220 

1/4   pagina   250 mm2  € 110 

1/6   pagina   185 mm2  €   85 

1/8   pagina   125 mm2  €   55 

1/16 pagina     65 mm2  €   35 
 

Aanleveren als plaatje (jpg, png, 

gif), of als tekst-bestand of pdf. 

Een pdf wordt iets minder 

scherp. 

Privé berichten zoals wensen, 

aankondigingen, oproepen,  

e.d. kunnen ook als advertentie 

geplaatst worden.  

U krijgt gratis hulp bij de op-

maak van een advertentie.  
 

hs@buurtstation.nl 

www.buurtstation.nl/wijkkrant 

 

Bewonersorganisatie Buurtstation 
Bewonersorganisatie Buurtstation is 
een stichting die op neutrale grond-
slag een goed woon-, werk- en leef-
klimaat in de Stationsbuurt bevor-
dert. De belangen van de bewoners 
staan hierbij voorop. 
 

Het Buurtstation is op maandag van 
10.30 - 13.00 uur bereikbaar in  
Buurthuis Parada, Van Limburg  
Stirumstraat 280.  
info@buurtstation.nl. 
 

Het Buurtstation bestaat geheel uit 
vrijwilligers. De stichting wordt één 
dagdeel per week administratief  
ondersteund door Carla Janmaat.  
Het bestuur van de stichting wordt 
elk jaar gekozen door buurtbewoners 
op de bewonersavond.  
 

Het bestuur  
bestaat vanaf 1 januari 2017 uit:  
Paul van Achterberg (formeel 
voorzitter), Nol Witte (formeel 
secretaris/vice-voorzitter), Ern 
Ramcharan (penningmeester), Henk 
Smolders en Anand Ramsaroep
(algemeen bestuursleden). 
 

Betrokken en actieve vrijwilligers  
vormen de zogeheten 'kerngroep' 
van het Buurtstation. Iedere Stations-
buurtbewoner die zich wil inzetten 
voor doelen en/of activiteiten van 
Buurtstation is van harte welkom in 
deze kerngroep. Aanmelden kan via 
info@buurtstation.nl. 
 

Leefbaarheidsoverleg  
(voorheen: GWO)  
Het Buurtstation organiseert vijf keer 
per jaar het Leefbaarheidsoverleg.  
Dit overleg is bedoeld om de leef-
baarheid van de Stationsbuurt te ver-
beteren. Buurtbewoners kunnen 
klachten of ideeën direct bespreken 
met gemeenteambtenaren, de wijk-
agent of de woningcorporatie. Het 
Buurtstation zit dit overleg voor en 
let op het nakomen van de afspraken. 
 

In 2017 is het Leefbaarheidsoverleg 
op de woensdagavonden  
1 februari, 5 april, 7 juni,  
13 september en 1 november., 
aanvang 19.30 uur in de Bazaar of 
Ideas, Hoefkade 9. Check de website 
voor de juiste locatie.  
 
Ontwikkel Atelier (voorheen SOOS)  
op dinsdagavonden:  
28 maart, 27 juni,  26 september  
en 28 november 
 

Website en digitale nieuwsbrief 
Actuele informatie over de Stations-
buurt en het Buurtstation kunt u  
vinden op de website 

www.buurtstation.nl. 
 
Informatie en contact: 

info@buurtstation.nl . 

http://twitter.com/

BuurtStation 

www.facebook.com/2buurtstation 
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Volgende edities 

        Bezorging         deadline 

  #46 eind juni            1 juni 

  #47 eind sept.         1 sept. 

Wijkkrant Stationsbuurt 

Oude Stationsbuurtbewoners gezocht 
In het verleden hebben we vaak buurtbewoners geïnterviewd die al bijna 

een mensenleven in de wijk wonen en de buurt gedurende tientallen ja-

ren hebben meegemaakt en hebben zien veranderen. Dat leverde mooie 

verhalen op over de schuilkelders op het Hofwijckplein tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, het verschijnen van de Puch in de Kikkerstraat, de Joodse 

winkels in de Wagenstraat en de komst van de eerste douches in de 

overwegend katholieke Van Limburg Stirumstraat.  
 

Wij denken dat er in de hoofden van buurtgenoten nog veel meer mooie 

verhalen over de Stationsbuurt door de jaren heen te vinden zijn.  

Wij zijn daarom op zoek naar mensen die al heel lang in de Stationsbuurt 

wonen en daarover willen vertellen.  

Hoe was het leven in de buurt vroeger? Hoe zag de buurt eruit?  

Wie woonden er? Wat was er bijzonder? Wat heb je meegemaakt? 
 

Bent of kent u zo iemand? Wij willen graag met u in contact komen. 

Mail ons via hs@buurtstation.nl 

Nieuw bestuur 

Per 1 januari 2017 is er een nieuw bestuur van het Buurtstation aangetre-

den. Ern Ramcharan (huidige penningmeester, zie pagina 3), Nol Witte, 

Paul Achterberg, Anand Ramsaroep en Henk Smolders (niet op de foto). 

In het midden administratief medewerkster Carla Janmaat. 

Verhuisd 

Het Buurtstation is verhuisd. Het nieuwe adres is Parada, Van Limburg 

Stirumstaat 280. Ook op Facebook heeft het Buurtstation alweer enige 

tijd een nieuwe pagina. De actuele Facebookpagina is nu  

https://www.facebook.com/2buurtstation.  
 

Overleg in de wijk 

Het nieuwe bestuur heeft gekozen voor wijzigingen in de vorm en locatie 

van overleg.  

Het Leefbaarheidsoverleg (tot een jaar geleden het Groot Wijk Overleg, 

GWO) wordt niet meer voorgezeten door een bestuurslid van Buurtstati-

on. De heer Farouk Dahoe (Zebra) is bereid gevonden deze taak op zich 

te nemen. Verder is de intentie is om van een verzameling losse onder-

werpen, te switchen naar thema’s op het gebied van leefbaarheid in de 

wijk. Het bestuur roept bewoners van de Stationsbuurt dan ook op om 

thema’s aan te melden (info@buurtstation.nl).  

De eerder geheten SOOS heeft niet voor niets met ‘Ontwikkel Atelier’ een 

nieuwe naam gekregen. Het voornemen is dat in dit overleg het accent 

verschuift: van informeren, naar samen werken en denken aan nieuwe 

ontwikkelingen op stedenbouwkundig gebied in de buurt. 

Het Leefbaarheidsoverleg en het Ontwikkel Atelier worden vanaf nu  

beiden gehouden in zaal 2 van de ‘Bazaar of Ideas’, Hoefkade 9.  
 

Nieuw postadres Buurtstation 

De nieuwe locatie voor overleggen in de Stationsbuurt heeft een betere 

ligging en biedt de mogelijkheid na afloop nog even na te praten in  

‘The Kitchen’, maar is ook duurder dan vorige locaties. Het zou teveel 

gaan kosten in combinatie met een eigen kantoorpand, zoals we dit de 

afgelopen jaren hadden op Stationsweg 6.  

Het bestuur van Buurtstation heeft daarom Zebra benaderd en met Zebra 

afgesproken dat onze administratief medewerker Carla terecht kan in het 

buurtcentrum Parada aan de Van Limburg Stirumstaat 280. Carla zal daar 

van 1 maart 2017 op maandagochtend aanwezig zijn. Maar wie monde-

ling iets wil doorgeven aan Buurtstation kan dit ook op de weekdagen 

doen via de balie van Parada.  

En uiteraard verder per e-mail: info@buurtstation.nl. 

 

Nieuwe ontwikkelingen Buurtstation 

mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/2buurtstation/
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
mailto:hs@buurtstation.nl
https://www.facebook.com/2buurtstation
mailto:info@buurtstation.nl?subject=thema%20leefbaarheidsoverleg
mailto:info@buurtstation.nl
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Ern Ramcharan 
Hoe lang woon je al in de Stationsbuurt en 

waarom vind je het een leuke wijk om in te 

wonen? 

Ik woon al 9 jaar in de Stationsbuurt. Ik vind 

de Stationsbuurt een leuke wijk omdat ik me 

hier thuis voel. De sfeer, de diversiteit, de  

centrale ligging (openbaar vervoer, centrum, 

bakker, AH etc. allemaal op loopafstand) en  

de activiteiten in de wijk, geven mij een goed 

thuisgevoel. 
 

Jij bent het enige bestuurslid van het Buurtsta-

tion dat is blijven zitten en dat er dus al een 

aantal jaren in het bestuur op heeft zitten. 

Waar ben je trots op dat het bestuur in de  

vorige periode heeft bereikt? 

Dat Buurtstation ook in die delen van de wijk 

bekend is geworden waar mensen niet of nau-

welijks over Buurtstation hadden gehoord! Kijk 

maar naar het Oranjeplein. Het Buurtstation 

organiseert dit jaar de vierde editie van het 

Open Podium op het Oranjeplein. De scholen 

aan het Oranjeplein doen daar ook aan mee. 

Mensen uit de wijk wisten niet eens dat er 

twee scholen zaten aan het Oranjeplein. Beide 

scholen zenden nu zelfs stukken in voor deze 

krant. 
 

Wat zijn je wensen voor de komende periode? 

Waarvoor wil jij je binnen het Buurtstation  

inzetten en wat hoop je dat jullie bereiken? 

Misschien geen leuk voorbeeld om de beant-

woording van de vraag mee te beginnen. Maar 

ik haal het toch aan ter illustratie voor wat ik 

voor ogen heb. 

Eind januari werd er bij een straatbewoner in-

gebroken. Op het moment dat er ingebroken 

werd, belde een oplettende buurvrouw mij 

over het voorval. Ze had de politie al gebeld 

maar ze belde toch ook mij op omdat ze weet 

dat ik actief ben in de bewonersorganisatie en 

dat ik misschien degene bij wie werd ingebro-

ken kon bellen. Wat ik zou willen is dat er, het 

liefst per straat, enkele contactpersonen zijn 

die door straatbewoners benaderd kunnen 

worden. En dat er een netwerk ontstaat van 

contactpersonen. Buurtbewoners moeten be-

seffen dat ze samen meer kunnen.   

 
 

Kun je iets over jezelf vertellen?  

Als ik het kort moet samenvatten: getrouwd, 

woon al 19 jaar in Den Haag, vader van drie 

kinderen en Hindoestaans. 

Interviews Buurtstation 
In Hollands Spoor stellen bestuursmedewerkers van het Buurtstation zich in een interview aan u voor.  

In dit nummer is het de beurt aan penningmeester Ern Ramcharan en medewerker administratieve ondersteuning Carla Janmaat. 

Carla Janmaat  

“Er hangt een ontzettend positieve sfeer hier” 
 

Talloze mensen oefenen dagelijks hun beroep 

uit in de Stationsbuurt. Hollands Spoor praat 

met hen. Wat doen ze voor werk? Wat maken 

ze mee? Wat vinden ze van de Stationsbuurt? 

Ditmaal gaan we langs bij Carla Janmaat, al 

sinds jaar en dag werkzaam als ondersteuner 

bij het Buurtstation. 
 

De toekomst van Buurtstation was vorig jaar 

onzeker, bestuursleden zouden ermee stoppen 

en het zag er niet naar uit dat bewoners de 

taken over zouden gaan nemen. Plan van de 

redactie was om met Carla, die gedurende een 

lange reeks jaren werkzaam voor het Buurtsta-

tion was geweest - daarover zo meer -, een 

afscheidsinterview te houden. 

Het Buurtstation maakte echter een nieuwe 

start met een nieuw bestuur op een nieuwe 

locatie. Als we Carla treffen voor een niet-

afscheidsinterview is de verhuizing naar Parada 

net achter de rug en zijn de dozen nog niet 

uitgepakt. "Ik ben in 2001 in dienst gekomen 

van Stichting Boog. Ik was een van de vijftig 

administratieve ondersteuners die toen door de 

hele stad heen werden ingezet om bewoners-

organisaties te ondersteunen. Ik ben begonnen 

bij Reva: Regentes Valkenbos. Boog had ook 

projectmedewerkers. Dat ben ik ook geweest, 

bijvoorbeeld bij het Intercultureel Platform 

Segbroek. Boog is wat jaren geleden opgegaan 

in Xtra. Ik werk nu voor Stichting Mooi, een 

van de werkmaatschappijen van Xtra.  

Waar we vroeger bij Boog zo’n vijftig admini-

stratieve krachten hadden, zijn dat er nu door 

alle bezuinigingen nog zo'n vijftien." 
 

Initiatieven 

Carla is op dit moment ondersteuner van het 

Buurtstation en van de bewonersorganisatie in 

Wateringse Veld. Daarnaast werkt ze voor de 

leefbaarheidsoverleggen in Escamp.  

Haar bemoeienis met de Stationsbuurt start  

- "ik ben niet zo goed met jaartallen" - ergens 

rond 2004. "Er was toen budget voor 12 uur 

per week ondersteuning en opbouwwerk. Toen 

ik in de Stationsbuurt kwam was er al een paar 

jaar geen buurtorganisatie meer.  

Het was toenmalig wethouder Jetta Klijnsma 

die aan Constance Bogers vroeg om hier weer 

een bewonersorganisatie op te zetten.  

Constance werd daar voorzitter van. Ik ben 

gelijk met haar begonnen. Het moest van de 

grond af worden opgebouwd: nieuwe stichting, 

inschrijving Kamer van Koophandel etc. In de 

eerste jaren onder leiding van Constance was 

er veel ruimte om initiatieven te ontplooien: 

vrouwendiners, buurtfeesten, maar ik herinner 

me ook schaaktoernooien en acties dat bewo-

ners hun eigen straat hielpen schoonmaken. 

Later namen Cathelijne Dommerholt en Harrie 

Kampf het over. De nadruk kwam toen meer te 

liggen op belangenbehartiging en de fysieke 

kant (ruimtelijke plannen, verkeer).  

Dat hield ook verband met de bezuinigingen 

van de gemeente. In de budgetten voor 

(ondersteuning van) bewonersorganisaties is 

heel hard gesneden." 
 

Waardering 

Het oorspronkelijke plan van wethouder Van 

Engelshoven was om 75% van de subsidies 

voor bewonersorganisaties te schrappen en 

een deel terug te geven in projectsubsidies. 

Wethouder Baldewsingh heeft dit beperkt tot 

50%. Carla: "Hiermee zitten bewonersorgani-

saties naar mijn mening op hun bestaansmini-

mum. Het houdt voor mij in dat ik elke maan-

dagmorgen 3 uur beschikbaar heb voor het 

Buurtstation. In feite is er al een jaar of wat 

permanente onzekerheid over de toekomst van 

mijn functie en van de bewonersorganisaties, 

waaronder het Buurtstation. Ik voel niet altijd 

waardering van de gemeente voor het werk 

dat ik doe en dat wat bewonersorganisaties 

doen. Vanuit de buurt voel ik die waardering 

wel." 
 

Ideeën 

Na Stationsweg 75, het Stationsplein en  

Stationsweg 6 is de inhuizing bij Parada de 

vierde locatie voor het Buurtstation. "Ik hoop 

dat Parada zorgt voor meer contact tussen 

buurtgenoten en het Buurtstation.  

Binnenlopen bij mij kan op maandag. Op ande-

re dagen is het mogelijk vragen of contactver-

zoeken achter te laten bij de balie die elke dag 

bemenst is.  
 

We hebben sinds kort een nieuw bestuur met 

ideeën om bewoners meer te betrekken bij het 

Buurtstation en veel meer gebruik te maken 

van social media. Iedereen met ideeën voor de 

buurt of de wens een initiatief te starten roep 

ik op om zich te melden, zodat we kunnen kij-

ken of het Buurtstation hiervoor iets kan bete-

kenen, bijvoorbeeld door het leggen van con-

tacten of het helpen bij subsidie-aanvragen." 
 

Kansen 

Tot slot de vraag hoe Carla tegen de Stations-

buurt aankijkt:" Toen ze me voor de Stations-

buurt vroegen, dacht ik: wil ik dit wel? Ik ben 

als Westlandse van nature toch een meisje van 

het platteland. Maar ik vind het vanaf het  

begin ontzettend leuk hier. Lekker druk en 

chaotisch. In de eerste jaren was het ook wel 

onrustiger in de zin van criminaliteit, maar dat 

is flink verbeterd. Ik heb in veel wijken ge-

werkt inmiddels. In de Stationsbuurt kom je 

veel leuke, creatieve mensen tegen die overal 

een kans in zien in plaats van een beperking, 

die initiatief nemen en dingen organiseren, die 

wereldburger zijn. Er hangt een ontzettend po-

sitieve sfeer hier. Ik heb ook wel in wijken ge-

werkt waar veel meer van het negatieve wordt 

uitgegaan en het altijd gaat over problemen en 

overlast. In de Stationsbuurt is dat helemaal 

niet zo. Dat vind ik het unieke van de wijk." 
 

Vries Kool 
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De Stationsbuurt kent twee toegangen tot 

station Hollands Spoor. Aan de noordkant 

‘Centrum’ via het Stationsplein, aan de 

zuidkant ‘Laakhaven’ aan de Waldorp-

straat. Twee entrees betekent ook twee 

punten waar reizigers overstappen.  

Meestal komen de reizigers met de tram of 

de bus aan, maar ook veel reizigers worden 

gehaald of gebracht. Toen ik een tijdje ge-

leden Niek regelmatig bij de trein moest 

afzetten – zelf lopen naar het station was 

door omstandigheden geen optie – ontdek-

ten we dat én aan het Stationsplein én 

langs de Waldorpstraat geen fatsoenlijke  

mogelijkheid bestaat om iemand even af te 

zetten. 
 

Na uitproberen bleek onze beste optie om de 

Waldorpstraat te nemen en daar de bushalte te 

gebruiken of een illegale drive-in parkeerplaats 

bij de fietsenstalling.  

 

Geen lolletje ’s ochtends, met veel busverkeer 

en studenten die als lemmingen de oversteek 

van station naar hogeschool nemen. Aan de 

noordkant – het Stationsplein – parkeren de 

meeste wegbrengers hun auto midden op het 

fietspad. Een veelgebruikte optie is om tegen-

over AH de stoep te nemen. Daar is plaats 

voor twee auto’s.  

Maar als die er al staan… moet je een rondje 

rijden en toch het fietspad gebruiken. 
 

Hopelijk verbetert deze situatie als de plannen 

rond HS - het Stationsplein, het verlengen van 

de tunnel en de grote fietsenstalling aan de 

zuidkant – eindelijk uitgevoerd worden.  
 

Madeleine Steigenga 

Kiss & Ride 
Even iemand afzetten bij het station? Dat laatste kusje is levensgevaarlijk voor de reizigers. En ook voor de ‘gewone’ weggebruikers.  

Op 27 april, van 

9.30 tot 16.00 

uur, vindt in het  

Huijgenspark de 

tiende editie plaats  

van Kinderkoningsdag.  

Klassiekers van voorgaande jaren, zoals 

de gouden koets, de klimwand en de 

muziek van DJ Ome Steef, zijn weer van 

de partij.  
 

Alle buurtbewoners kunnen natuurlijk 

hun gebruikte spulletjes verkopen op de 

Vrijmarkt.  

Er is ook dit jaar een Open Podium  

Royal. Buurtbewoners van alle leeftijden 

met een podiumtalent - zang, dans,  

comedy, verhalen, goochelen, muziek - 

worden van harte uitgenodigd om op te 

treden voor de buurt. 

Kinderkoningsdag is een burger-initiatief 

dat wordt georganiseerd door vrijwilli-

gers uit de buurt in samenwerking met 

het Buurtstation en financieel mede  

mogelijk wordt gemaakt door enkele 

sponsoren.  

Er worden nog vrijwilligers gezocht voor 

opbouw, afbouw en taken tijdens de 

dag. 
 

Wil je je opgeven voor het Open Podium 

Royal of wil je graag als vrijwilliger mee-

helpen om Kinderkoningsdag 2017  

mogelijk te maken, stuur een mail naar 

kiko@buurtstation.nl. 
 

Voor nieuws en actualiteiten, volg  

Kinderkoningsdag via: 

www.facebook.com/kinderkoningsdag 

 Kinderkoningsdag 
Zorg dat je erbij bent! 

Op 24 november 2012 werd Rishi Chandrikasing op 

perron vier van station Den Haag Hollands Spoor dood-

geschoten door een politieagent. Firma MES speelt 

hierover vanaf 10 april een voorstelling. 
 

Rishi was 17 jaar en bleek ongewapend. Was hij sim-

pelweg de verkeerde persoon op de verkeerde plaats?  

Wat gebeurde er die ochtend precies? Wie was Rishi?  

En wie was de agent die hem neerschoot?  
 

Firma MES presenteert elke avond een live-

reconstructie van de gebeurtenis.  

Over hoe verschillende waarheden met elkaar botsen. 
 

De voorstelling wordt gespeeld 'op locatie'. Bij het ter 

perse gaan van deze krant was nog onbekend waar 

precies, maar dat zou zomaar station HS kunnen zijn. 
 

Meer informatie op http://www.firmames.nl/.  

Firma MES speelt 'Rishi' 

mailto:kiko@buurtstation.nl
http://www.facebook.com/kinderkoningsdag
http://www.firmames.nl/
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Met hun voorstel voor deze bewonerstuin 

ontvingen ze in 2015 een prijs van Staedion 

in het kader van ‘Realiseer je Ideale Thuis’. 

Maar nog voor dat moment waren Ralph en 

Mohamed hun plannen al aan het smeden. 

Ralph woont in de Van Limburg Stirum-

straat aan de straat, Mohamed is bewoner 

van het hofje – waarvan de toegang grenst 

aan Ralph’s huis. Ze zagen in hun 

‘tuinwoonkamer’ een oplossing om in één 

keer een aantal zaken tegelijk aan te pak-

ken, in het voordeel van alle omwonenden. 

Zo hebben de hofjeswoningen geen echte 

buitenruimte terwijl er opgeteld minimaal 

10 kinderen wonen.  

Mohamed: “Nu hebben we gezamenlijk een 

tuin en speelruimte.” Met de nieuwe ver-

lichting is het een stuk veiliger geworden: 

“Het was in de winter na zessen gewoon 

eng, zo donker.” Bovendien is de toegang 

naar de hofjes –en daarmee ook de tuin- 

afgesloten, zodat alleen de bewoners erin 

kunnen. Het achterafsteegje kan nu niet 

meer worden gebruikt als vluchtroute door 

dieven, als afwerkplek of voor andere onge-

wenste activiteiten. En de bewoners van de 

naastgelegen flat kijken niet meer uit op 

een desolate steenvlakte, maar op een 

groene tuin. 
 

Overleg 

Om de bewonerstuin werkelijkheid te laten 

worden, moesten de twee kartrekkers nog 

wel heel veel uitzoeken. En heel veel over-

leggen. Overleg bijvoorbeeld met alle par-

tijen die iets te zeggen hebben over de toe-

gang naar het hofje: Staedion als eigenaar 

van de woningen, de gemeente als eigenaar 

van de grond, de brandweer in verband met 

de veiligheid, en ‘voorbuurman’ Ralph als 

aanliggende bewoner.  

“Toen we bij Staedion eenmaal contact had-

den met Richard Teeuwisse en Leo Verheij, 

gingen de zaken een stuk soepeler”, wil 

Ralph graag gezegd hebben. 
 

Groene vingers 

Ook overleg met de andere bewoners was 

nodig. “Bij de mensen in de flat hiernaast 

hebben we wat zorgen moeten wegnemen. 

En ook de bewoners van het hofje waren 

niet allemaal meteen enthousiast. We heb-

ben veel gepraat en geluisterd en zo goed 

mogelijk alle wensen verwerkt in het plan.”  

Bij de aanleg van de tuin in 2016 droegen 

uiteindelijk alle hofjesbewoners iets bij,  

vertelt Mohamed trots. “Ze stonden zelf 

met de voeten in de aarde, hielpen mee 

met beplanten of kwamen aanmoedigen.” 

En er bleken meer ‘groene vingers’ tussen 

te zitten dan ze dachten. “We gaan nu nog 

tuingereedschap aanschaffen en dan kan 

iedereen meehelpen bij het onderhoud.” 
 

Een tuinwoonkamer met heel veel voordelen 
Bij de hofjeswoningen aan de Van Limburg Stirumstraat hebben bewoners 
iets heel bijzonders voor elkaar gekregen: een eigen ‘tuinwoonkamer’ waar 
ze kunnen tuinieren, waar hun kinderen kunnen spelen of waar ze even rustig 
kunnen zitten.  Buurmannen Mohamed Taheri en Ralph Kämena vertellen. 

Vrijheid 

De tuin is zo ontworpen (door Ralph’s echtgenote) 

dat er op drie plekken een bankje kan staan, waarbij 

je elkaar niet ziet als de planten straks groter zijn 

gegroeid. “We delen de tuin wel met elkaar maar zo 

heb je toch nog een beetje privacy”, licht Mohamed 

toe. Hij ziet het al voor zich hoe hij bij mooi weer een 

rustig plekje kan uitzoeken om te genieten van het 

groen om zich heen en het gevoel van vrijheid. 

“Voordat dit onze tuin werd kon ik alleen maar naar 

dit stukje lege ruimte kijken, door de tralies van het 

hek heen. Een wereld waar je niet bij kon. Nu kan ik 

via de nieuwe deur door het hek heen stappen, de 

tuinwoonkamer in. Dat is vrijheid!” 

 

Wilt u eens komen kijken 

in de tuinwoonkamer, of 

misschien zelfs helpen  

tuinieren?  

Omdat de tuin is afgeslo-

ten, kunt u daarvoor  

contact opnemen met  

Mohamed via 

Pro_post@hotmail.com.  

Bedenk een spreuk  

voor op de stoep 
Loop je wel eens vanuit onze buurt via de Wagen-

straat naar het centrum? En valt je oog dan ook wel 

eens op die spreuken in de stoeprand?  

Dat kunnen we in de Stationsbuurt ook krijgen!  

Dien jouw idee hiervoor in vóór 1 mei. 
 

In 2018 zal de Stationsweg ('Loper Oude Centrum')  

op de schop worden genomen, onder andere om meer 

ruimte voor fietsers en voetgangers te creëren.  

Op de nieuwe trottoirbanden kunnen spreuken worden 

aangebracht en die kunnen wij als buurtbewoners zelf 

bedenken. 
 

Laat je creativiteit de vrije loop: dichters, denkers,  

politici, bekende Hagenaars? Of bedenk een verwijzing 

naar de wijk, naar het park, naar het station...?  

Verzin het en mail je ideeën naar de projectleider van 

de Loper Oude Centrum, Laurens Mantel, via project-

medewerker Nelleke.borger@denhaag.nl.  

De Buur(t)vrouwen  

koken met oud brood 
De Buur(t)vrouwen 

maken plannen voor 

een volgende event: 

koken, bakken en 

braden met onze  

dagelijkse welvaarts-

resten, het brood van 

gisteren.  
 

De planning is vrijdag 

12 mei, en het ver-

volg zal een Stations-

buurt-kookboekje zijn met ‘oud brood’-gerechten.  
 

Wil je op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar  

stationsbuurtvrouw@gmail.com of houd de website van de 

Stationsbuurt in de gaten: www.buurtstation.nl. 
 

Madeleine Steigenga 

mailto:Pro_post@hotmail.com
mailto:Nelleke.borger@denhaag.nl
mailto:stationsbuurtvrouw@gmail.com
http://www.buurtstation.nl
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Het was even zoeken op het bouwterrein.  

Mijn fiets bij een opening in het hekwerk gepar-

keerd, een goedmoedige bouwvakker wees me 

naar de groene keten: “Daar naar boven.” Dan 

ploegend door het zand om gastvrij ontvangen 

te worden door Hendrik Jan Evertse, de project-

leider. Stebru is de aannemer voor het plan dat 

oorspronkelijk door Vestia (van het Strijkijzer) 

ontwikkeld werd. Stebru nam deze ontwikkeling 

over en ging op zoek naar investeerders en 

naar een toekomstige eigenaar. Op de bouw is 

het kantoorpersoneel en de projectleiding in 

dienst bij Stebru, alle andere mensen die er 

rondlopen zijn onderaannemers, kleine zelf-

standigen dus, met elk de eigen werk- en 

bouwmaterialen. Hoeveel mensen er op de 

bouwplaats rondlopen? Evertse telde op een 

rustige zomerdag toch zo’n honderd bouwvak-

kers. 
 

Logistiek 

Een complexe locatie en een ambitieus plan: 

hoe ging de logistiek? De automobilisten had-

den last van het afsluiten van de Hofwijck-

straat, de OV-reizigers met name van het weg-

vallen van de looproute langs het spoortalud, 

tussen het station en het Rijswijkseplein.  

En de aan- en afvoer van de bouwplaats? In het 

bouwhek waren 3 poorten gemaakt. De aanne-

mer had vooraf een digitaal systeem opgezet, 

zoals bij zo’n Jeroen Boschtentoonstelling: 

iedereen die zich meldde zou een ticket krijgen 

met poortnummer en tijd. In de praktijk bleek 

dat systeem niet nodig. Door afspraken met 

een verkoper van bouwmaterialen in Waddinx-

veen zijn de leveringen van de verschillende 

onderaannemers gecombineerd aangevoerd.  

Op de bouwplaats zelf stonden twee vaste 300 

tons-kranen om de materialen op hun plek te 

krijgen.  

Eén kraan is al gedemonteerd, de demontage 

van nummer twee vindt binnenkort plaats. 
 

 

Omwonenden en samenwerking 

Mijn vraag aan de projectleider is of bewoners 

langs de Hofwijckstraat die vanuit het Strijkijzer 

een vrij uitzicht hadden en nu ingebouwd zijn, 

niet kwamen klagen. Het laconieke antwoord 

van Evertse: “Ik heb gehoord dat er een aantal 

huurders uit het Strijkijzer nu bij ons komen 

wonen.” Voor de omwonenden is het kabaal wel 

lastig geweest: hij werd één keer gebeld van-

wege het slopen van de fundering van het oude 

Sigmagebouw, over het doorlopende ‘gejekker’ 

van 7-19 uur. Zijn enige oplossing was kortere 

dagen maken, maar dan zou het langer duren. 

Ook is er een keer gebeld over de 24-uurs ver-

lichting van de twee kranen.  

De laatste grote inspanning wordt het demonte-

ren en afvoeren van de laatste kraan, dat gaat 

’s nachts gebeuren. De projectleider is tevreden 

over de samenwerking met de HTM en de NS.  
 

Nieuwe bewoners en gebruikers 

In mei en juni trekt het overgrote deel van de 

huurders erin. Het in gebruik nemen van de 

commerciële plint volgt later. Er is ook voorzien 

in 679m2 fietsenstalling en 88 parkeerplaatsen. 

Een aantal parkeerplaatsen – met de inrit van-

uit de Hofwijckstraat – zijn verhuurd aan het 

restaurant van de Haagse Toren. Na de zomer 

zal de Hofwijckstraat weer vrij toegankelijk zijn. 

Als alles afgerond is, gaat het gebouw over in 

de handen van de belegger, Bouwfonds. 

Oplevering Sigmalocatie in juli  
Zoals de opsomming in Stationsbuurtkrantje nr 44 liet zien, wordt onze buurt 

de komende maanden uitgebreid met 302 studentenappartementen en 153 

starterswoningen op de Sigma-locatie.  

Een goed moment voor een gesprek met projectleider Hendrik Jan Evertse.  

Hij heeft de bouw gecoördineerd voor Stebru Bouw BV van de drie bouwdelen: 

de Strip – 5 bouwlagen (4 woonlagen en parkeren) op een commerciële plint –, 

de Schijf – met 8 bouwlagen die over de Strip ‘schiet’ -, en de 22 verdiepingen 

hoge toren aan de kant van de Rijswijkseweg. 

De huisnummers lopen 

van Stationsplein 51 t/m 

69T naar de Hofwijck-

straat 7 t/m 35;  

46 nummers geven 455 

woningen hun identiteit.  

Gelukkig hebben we ook 

een alfabet! 

Sigma vanaf de Bouwplaats 

Sigma kraan 

Deze tekening van AAArchitecten laat 

zien hoe de verschillende gebouwen zich 

in de situatie verhouden: het Strijkijzer, 

de Ellips, het grote belastingkantoor, 

station HS met koninklijke wachtkamer 

en de betegelde De Struijk. 
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Open en licht gebouw 

De heer Evertse spreekt lovend over de samen-

werking met de architect van het gebouw, Paul 

Bontenbal (1939), de eminence grise van  

AAArchitecten. De projectleider trof hem regel-

matig op de bouwplaats aan en als er problemen 

waren over gewenste details, kon hij - op zoek 

naar praktische oplossingen - goed met hem  

samenwerken. Bij de rondleiding die ik kreeg, is 

dat goed te zien. Het is een open plan, de eerste 

vier woonlagen staan in verbinding met elkaar. 

De driehoekige ruimte waar de drie bouwmassa’s 

bij elkaar komen is spannend. De galerijen langs 

het Stationsplein en de lifthallen zijn ruim en 

met veel daglicht.  

Het parkeerdek – aan de Stationspleinkant  

herkenbaar aan het open metselwerk – is een 

prachtige ruimte met aan twee kanten daglicht. 

Het gebouw is een feest.  

De uplights in de galerijvloeren zorgen voor een 

sprekend verlicht gebouw, ook ’s nachts. 
 

En dan, de rondleiding 

Het was een waar genoegen om achter de  

projectleider aan door het gebouw te lopen.  

Een appartementje kijken. Ook hier, net als in 

het NNM-gebouw, een gemeenschappelijke 

woonruimte en een wasvoorziening voor de 

huurders. De enorme machinekamer inkijken,  

de dubbelhoge ruimte boven in de toren, waar 

de installaties opgebouwd worden voor de venti-

latie. Zien hoe op grote hoogte de metselaars 

nog bezig zijn. En als finale met het laddertje 

naar de top van de toren, het dak van de 22e 

verdieping zien, en dat de cabine van de kraan-

machinist bij een beetje wind wel vijftig centime-

ter heen en weer zwaait daarboven. 
 

Madeleine Steigenga (tevens foto’s) 

Om het aftellen tot 27 december 2017 draag-

lijk te maken organiseert de Bordelaise in  

samenwerking met de Carnivale-directie dit 

jaar een aantal Carnivale try-outs om de Stati-

onsbuurt kennis te laten maken met potentieel 

Carnivaletalent. Terwijl men onder de grote 

rivieren in de polonaise liep voor carnaval, 

vond op de waterkoude avond van zaterdag 25 

februari de tweede Carnivale try-out plaats.  

 

Het was een avond zoals we die kennen van 

Carnivale. Er kwam veel voorbij. Mentalist  

Timon Krause, bij wie niet alles vlekkeloos ver-

liep, wist feilloos wie loog en wie niet, welke 

cijfers men in gedachten had en hoe hij zijn 

publiek kon bewegen de envelop voor losers te 

kiezen. Silent Magician Quintus met zijn jaren 

twintig-feel deed samen met het publiek met 

aanstekelijk enthousiasme onnavolgbare trucs 

alsof hij al jaren Carnivale in de benen had. 

(Drown the) Clown Johnny was terug van weg-

geweest om het publiek te beledigen. Voordat 

hij de dappere agent van bureau Hoefkade, die 

als eerste mocht gooien, iets naars kon toe-

voegen lag hij al in het koude water.  
 

Deze optredens werden afgewisseld met de 

inmiddels onlosmakelijk met Carnivale verbon-

den burlesque-acts. Onder luid gegil dansten 

de oogverblindende Ginny Vie Fauve, Malena 

d'Or en Deena Ray hun spannende dans alsof 

ze al jaren niet anders deden. Deena Ray ver-

zorgde de apotheose met een live gezongen 

"It's a rich man's world" onder up tempo  

pianobegeleiding van Carnivale-coryfee Frits 

Parlando, die zijn woonwagen had verlaten en 

ook van de partij was.  

 

Het dak ging er bijna af. Het was een top-

avond.  

Nu maar hopen dat de gemeente Den Haag 

gedane beloften nakomt. Als je ziet hoeveel 

geld er kan worden vrijgemaakt voor Legoland 

op de Scheveningse boulevard kan dat het 

probleem niet zijn. 
 

Wil je er de volgende keer bij zijn?  

Op 29 april, 26 augustus en 28 oktober organi-

seert de Bordelaise weer try-outs. De toegang 

is gratis en je gaat dingen meemaken die je 

niet voor mogelijk had gehouden. 

 

Vries Kool 

Carnivale try-out:  

Magie en betovering op een waterkoude februari-avond 
Het is nog maar een paar maanden geleden dat het droevige besluit viel dat 

de 2016-editie van Carnivale geen doorgang kon vinden vanwege gebrek 

aan gemeentelijke steun. In de gemeenteraad moest de verantwoordelijke 

wethouder Klein beloven zijn best te doen om met de organisatie in gesprek 

te gaan om te zorgen dat Kerst 2017 in de Stationsbuurt weer in het teken 

staat van magie en betovering, zoals dat hoort. 

Tussen de Koninklijke wachtkamer en de nieuwbouw is tijdens de bouw deze 

‘tijdelijke’ trafo geplaatst. We moeten goed opletten dat er een fraaiere oplossing 

voor dit obstakel meegenomen wordt in de plannen voor het Stationsplein! 

De studentenappartementen zijn ongeveer 30m2; de 

starterswoningen hebben een dubbel oppervlakte. 

De blauwe galerijen worden ’s avond aangelicht. 

Aan de spoorkant van het parkeerdek komt het licht binnen 

door grote vlakken glazen bouwstenen, aan het Stationsplein 

door het open metselwerk ‘Braziliaans verband’. 
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Voor de derde keer organiseert de bewo-

nersorganisatie Stichting Buurtstation een 

Open Podium op het Oranjeplein.  

Het Open Podium vindt plaats op  

vrijdag 7 juli.  
 

De organisatie hoopt dat, evenals vorig jaar, 

ook nu weer velen uit de Stationsbuurt en 

omgeving, maar ook van daarbuiten, zich 

willen laten horen met één of meerdere op-

tredens van minimaal 3 minuten. Groepen/ 

ensembles worden ook van harte uitgeno-

digd zich aan te melden, evenals docenten 

met hun leerlingen.   
 

Heb je talent in cabaret - chanson - wereldmuziek - pop - musical - 

folk - stand-up - poëzie - muziektheater? Bespeel je een muziekin-

strument - gitaar - blokfluit - drum - cello – etc.? Doe je dat alleen of 

samen met een groep? Of doe je aan zang - solo - groep - karaoke-

muziek? Of doe je aan dans – Iers – Bollywood – Turks - Marokkaans 

- modern? Of ben je een goochelaar of een jongleur? Of heb je een 

ander talent?  

Geef je dan op voor het Open Podium via onderstaand e-mailadres! 

Taal en nationaliteit spelen geen rol.  

Aanmelden kan tot en met 14 april.  
 

De organisatie is ook op zoek naar presentatietalent uit de wijk. Heb 

je zin om het programma of een deel van het programma op deze dag 

te presenteren? Geef jezelf dan ook op via onderstaand e-mailadres.  

Wil je een kraampje bespreken of jezelf opgeven als vrijwilliger om 

activiteiten te begeleiden of de organisatie te ondersteunen?  

Ook dat kan via het e-mailadres:  

openpodiumbuurtstation@hotmail.com. 
  

Dit is een open podium en geen wedstrijd of talentenjacht. 

Deelname aan het Open Podium is gratis.  

Open Podium  

In februari start de 2e editie van de Stadsspelen Den Haag.  

Met de Stadsspelen brengen we heel Den Haag in beweging!  

Of je nu 8 of 88 bent, sportief of juist niet. Iedereen kan gratis mee-

doen met leuke, laagdrempelige en sportieve activiteiten en evene-

menten in ieder stadsdeel. Op 1 juli sluiten we af met een groot  

stedelijk evenement in en rondom de nieuwe Sportcampus Zuiderpark. 

Doe mee, juich mee en feest mee! 
 

Sportfestival op Oranjeplein  

Op 10 mei komen de Stadsspelen naar Stationsbuurt. Op het Oranje-

plein wordt van 10.00 tot 18.00 uur een sportfestival georganiseerd 

door verschillende organisaties en sportverenigingen uit de buurt.  

Bewoners krijgen volop de kans om nieuwe en bekende sporten uit te 

proberen en met elkaar de competitie aan te gaan. Of je nu wil skaten, 

of wil voetballen, je dansmoves wil laten zien of kennis wil maken met 

boksen. Er is aanbod voor alle leeftijden en alle niveaus.  

Aanmelden is niet nodig. Samen sporten en elkaar ontmoeten staat 

centraal. Ook zijn er activiteiten zoals schminken en een springkussen.  
 

Grote afsluiting 

De Stadsspelen worden op 1 juli afgesloten met een groot sportief 

feest in en rondom Sportcampus Zuiderpark. Je kunt meedoen aan 

allerlei sportclinics en genieten van waanzinnige sportdemonstraties. 

Ook is er een sportmarkt waar je alles te weten komt over sport in 

Den Haag en kun je sport- en gezondheidstesten doen.  

Tijdens de Stadsspelen is er niet alleen ruimte voor sport, ook op  

cultureel, culinair en muzikaal gebied is er van alles te beleven. 
 

Voor de laatste informatie kijk op https://stadsspelendenhaag.nl/ of 

stuur een mail naar sportsupport@denhaag.nl.  

Stadsspelen Den Haag 10 mei  

Stationsbuurt / Oranjeplein 

Stationsbuurt in Stijl 
Den Haag viert het honderdjarig bestaan 

van De Stijl, de kunststroming waarvan  

Piet Mondriaan de belangrijkste vertegen-

woordiger is. Door de hele stad zijn de van 

hem bekende vlakken in primaire kleuren te 

zien. Ook de Stationsbuurt laat zich niet on-

betuigd. 

mailto:openpodiumbuurtstation@hotmail.com.
https://stadsspelendenhaag.nl/
mailto:sportsupport@denhaag.nl
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Onopvallend gelegen aan de Stationsweg 83 bevindt zich  

een onberispelijk schone en knusse plek waar je terecht  

kunt voor een lekker Marokkaans ontbijt. 
 

Vriendelijk word ik welkom geheten. Het is 11 uur in de ochtend en 

met een knorrende maag gaan mijn ogen over de ontbijtgerechten: 

een standaard of een uitgebreid Marokkaans ontbijtmenu, een Msemen 

menu, een Harcha menu of een Frans ontbijtmenu. 
 

Ik laat me verleiden tot een Marokkaans ontbijt. Twee knisperige spie-

geleitjes met komijn en olijfolie, ovenwarm brood, olijven en kaas.  

De Arabische koffie is echt top. Kaneel en gember worden namelijk 

meegekookt in de koffie en dat zorgt voor een kruidige smaak. Met een 

buitentemperatuur rond het vriespunt is de koffie extra verwarmend.  
 

De msemen, een traditionele Marok-

kaanse pannenkoek, heb ik helaas niet 

geproefd. En ook harcha, een cake van 

grove griesmeel, bewaar ik voor een 

volgend ontbijtbezoekje dat er zeker 

van gaat komen. 
 

Verder staan op de kaart broodjes, sa-

lades en diverse omeletten. Vrijdag is 

couscous/dag: met halal kip, lams-

vlees of rund, met of zonder groenten. 

De soep van het huis is een zoge-

naamde Marokkaanse omasoep met 

gerstgries, tomaten en paprika. Het is 

goedkoop, vers en met zorg bereid. 
 

Rob Govers 

Marokkaans ontbijt bij  

Breakfast & Lunchroom Huygens 

Op Stationsweg nummer 47 is sinds 25 februari Halal Chickens &  

Burgers geopend. Buurtbewoners kunnen er terecht voor hun (halal) 

fastfood.  

Bijzonder aan HBC is dat het zich voor personeel richt op jongeren die 

moeilijk aan een baan komen.  

In de volgende Hollands Spoor gaan we een kijkje nemen bij HBC. 

Nieuw in de buurt: HBC 

Halal Burgers & Chicken   Lucy Zuiderwijk vertrekt bij 

de Overkant, de populaire 

lunchroom aan het Huijgens-

park die zij in 2005 samen 

met Yaron de Jong startte. 
 

Na ruim 12 jaar vindt zij het 

tijd voor iets anders. Wie het 

interview met Lucy in de Hol-

lands Spoor van afgelopen 

oktober heeft gelezen zal niet 

verbaasd zijn dat zij over-

stapt naar de muziekwereld 

en zich helemaal gaat richten 

op haar andere bedrijf,  

Hummingbird Music.  

Wie van de zomer leuke muziek wil horen op allerlei feesten en festivals: 

volg Hummingbird op Facebook.  

Lucy en Yaron gaan als goede vrienden uit elkaar en kijken terug op een 

mooie samenwerking van meer dan 12 jaar.  

En belangrijk voor de wijk: De Overkant, nu onder de bezielende leiding 

van Yaron, blijft gewoon De Overkant, waar je elke dag terecht kunt 

voor taart, tosti en meer. 

Veranderingen bij De Overkant 

Paulus Potter, kunstschilder, woonde 

aan de Dunne Bierkade in de 17e 

eeuw. Het pand waar hij woonde is 

er nog te zien! Hij keek vanuit zijn 

huis over de weilanden tot Rijswijk. 
 

Waar nu de Van der Duijnstraat 

loopt, begonnen de weilanden tot 

Rijswijk. Aan de rand van deze wei-

landen stond een rij wilgenbomen. 

Daar schilderde Paulus Potter in 1647 zijn beroemde Stier, te zien in 

het Mauritshuis. Op de achtergrond zien we de weilanden met in de 

verte o.a. de kerktoren van Rijswijk. 
 

In de winter liepen deze weilanden onder water, het hele gebied was 

laaggelegen. Bij vorst was dit de schaatsplek van Den Haag.  

In een rijm op de schaatsbaan gemaakt, staat:  

“Zakte men door het ijs, werd men slechts tot de knie toe nat.” 
 

Zo’n 300 jaar, tot ongeveer 1850, waren er zeer strenge winters in  

Nederland. Het werd de ‘kleine ijstijd’ genoemd. Rond 1850 begon de 

bebouwing en de Van der Duijnstraat werd in 1863 aangelegd. 

Op het grote schilderij van Jan van Goyen, die in 1650 een 5 meter  

breed aanzicht op de stad Den Haag schilderde, is de rij wilgenbomen  

ook te zien. Dit werk hangt in het Haags Historisch museum. 

 

Paulus Potter werd maar 29 jaar oud (1625 - 1654). 
 

Jane Borst (spontaan ingezonden, handgeschreven artikel) 

De Stier van Paulus Potter 
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O.B.S. JAN LIGTHARTSCHOOL IS GEZONDE SCHOOL GEWORDEN 
De Jan Ligthartschool aan de Slicherstraat is een openbare basisschool die  extra waarde 

hecht aan een gezonde leefstijl van de leerlingen op school. 

 

 

“Een Gezonde School heeft niet alleen aandacht voor educatie, maar ook voor 

een gezonde schoolomgeving, gezonde overblijf, signaleren en verwijzen, leer-

lingenzorg en regelgeving. Door aandacht aan al deze aspecten te geven, neemt 

de effectiviteit toe. En door de Gezonde School onderdeel te maken van het 

schoolbeleid zorgt de school er bovendien voor dat de resultaten blijvend zijn.” 
 

Wij zijn trots en blij met ons nieuwe vignet. 

JONG EN OUD IS SAMEN GOUD 

O.b.s. Jan Ligthartschool adopteert  

multicultureel verzorgingstehuis: De Schildershoek.  

De leerlingen van de Toneel groep van de school zullen het gehele jaar meerdere op-

tredens doen voor de ouderen in het verpleeghuis.  

Ook zullen de leerlingen samen activiteiten organiseren. Jonge kinderen komen zo in 

contact met de ouderen in de wijk.  

Zo zorgen we voor elkaar en dragen we samen een steentje bij aan de samenleving. 
 

Binnenkort zal de samenwerking feestelijk worden gestart, we hebben hiervoor  

koninklijk bezoek uitgenodigd;  Prinses Laurentien. 

WOENSDAG 29 MAART:  

DE JAN LIGTHART-SCHOOLWINKEL IS OPEN 
We zijn trots op onze kleine ondernemers die binnenkort 
voor de tweede keer de deuren van de Schoolwinkel  
openen aan de Slicherstraat 5. 
Een échte winkel waarin een aantal leerlingen uit  
groep 5 t/m 8 samen als echte verkopers hun  
producten gaan verkopen.  
Hierdoor leren de leerlingen hoe je echt een eigen  
onderneming kan starten.  
 

Wat komt er allemaal bij kijken als je een winkel zou openen in school? 
 

Er is van alles te koop en bijna alles is zelf door de leerlingen gemaakt*: 

 Handgemaakte vogelhuisjes en bijenhuisjes 

 Handgemaakte kettingen, armbanden en ringen 

 Gezonde hapjes 

 Boeken voor jong en oud 
 

(*: Pashouders van de Jan Ligthart Familie-pas krijgen een leuke aanbieding) 

In de vorige wijkkrant las ik dat veel men-

sen hier net als ik rond de armoedegrens 

leven. Ik voel me wel thuis op die grens;  

hoef me geen zorgen te maken over hypo-

theek, bijtelling, belasting en andere finan-

ciële rompslomp. Wat er per maand bij 

komt gaat er ook weer af.  

Simpel en overzichtelijk.  

Okee, ik heb makkelijk praten, hoef voor 

niemand te zorgen. Natuurlijk is het moei-

lijk om met weinig rond te komen maar ik 

maak er een sport van. Zie het als een 

computergame, maar dan in echte werke-

lijkheid. Van het noodzakelijke kwaad een 

verslavend spel maken. Spelregels: 
 

1: Niet te krampachtig zuinig zijn.  

Af en toe jezelf verwennen maakt het spel 

draaglijk. Wees er trots op als je goedkoop 

scoort! Telkens als je iets bespaart mag je 

een deel voor iets leuks opzij zetten.  

2: Koop in principe alleen dingen die goed-

koper zijn dan normaal.  

Merkloze of ‘basic’ producten zijn meestal 

niet kwalitatief minder dan A-merken. (Let 

wel op de ingrediënten en milieulabels.) 

Doorzoek daarvoor folders (op internet, 

liever niet op papier), vergelijkingssites, 

verschillende winkels. Een speurtocht die 

je veel plezier kan opleveren. 

Zoek in winkels naar dagaanbiedingen en 

‘buitenbeentjes’ (zelfde kwaliteit, maar 

‘foute’ vorm of kleur).  Eet en koop alleen 

wat winkels afprijzen.  

Ga naar de markt of de leuke winkeltjes in 

de buurt; die kunnen veel goedkoper en 

eerlijker zijn dan de supermarkt. En span-

nender. Bezoek kringloopwinkels voor 

meubels, apparaten en kleding.  

‘Oude’ kleding kan je vaak zelf opleuken 

met accessoires of laten vermaken bij een 

kleermaker.  

Als je lang genoeg zoekt is er altijd wel 

ergens uitverkoop voor apparaten.  

Meestal heb je die niet meteen nodig, dus 

neem de tijd. 

3: Geef alleen uit wat je hebt.  

Leen nooit geld, koop niet op afbetaling. 

Bereken van te voren wat je uit kan geven 

per maand, per week en per dag. Alles wat 

je meer uitgeeft dan je budget kost op den 

duur veel meer en voelt aan als een verlies 

in plaats van winst. Ook hier weer; zorg 

dat je blij blijft en trots op je score. 

Neem ook liever geen giften aan; gratis 

geld bestaat niet. Er wordt op den duur 

altijd iets terug verwacht.  

4: Bezuinigen op grote dingen scoort beter.  

Bijvoorbeeld op vervoer (lopen en fietsen 

zijn gezond),  op tele-abonnementen 

(prepaid en sim-only zijn vaak veel goedko-

per) en energie (vergelijk aanbieders en 

wissel ieder jaar). Tijdschriften, tv-gids en 

kranten staan op internet en kan je gratis 

in de bibliotheek lezen.  

5: Ga goedkoop uit.  

Terrasjes verslinden geld; binnen een uur 

ben je door je dagbudget heen. Pak liever 

een ligstoel of een tafeltje in het park met 

meegenomen thermoskan koude of war-

me drank. Of koop in de winkel blikjes, 

ijsjes, koeken, enzo en ga op een bankje 

zitten of op een badlaken op het strand 

liggen. Krijg je vaak beter contact met  

anderen ook.  

 

Er zijn veel gratis concerten en evenemen-

ten om te bezoeken. Anders bieden Ooie-

vaars- of vrijwilligerspas mooie kortingen. 

Amateurs maken ook goede theater- en 

muziekvoorstellingen voor weinig. Check 

daarvoor de Posthoorn, uit-agenda’s op 

internet en flyers bij de bibliotheek en 

theaters op het Spui.  
 

Voor informatie over Ooievaarspas (+ zorg-

verzekering), schuldhulpverlening, Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, Voedsel-

bank en andere financiële hulp kun je te-

recht bij:  

Wijkcentrum Parada (Servicepunt XL) 

Van Limburg Stirumstraat 280 

2515 PT Den Haag 

Telefoon: (070) 205 22 10 

mail: wijkcentrumparada@zebrawelzijn.nl 

Maandag, woensdag, donderdag en vrij-

dag van 9.00 tot 17.00 uur.  

Dinsdag van 9.00 tot 15.00 uur 
 

Goedkope adressen: 

Grote Kringloopwinkels:  

Neherkade 1000 (hoek Rijswijkseweg) 

Loosduinsekade 156 
 

All Labels - Stationsweg 55 

Mooie vintage-kleding: 
 

Aamiri’s Interieur - Stationsweg 92 

Marokkaanse inrichting, huishoudelijke 

artikelen, koffers, rugzakken, enz. 
 

Istanbul - Stationsweg 109-B 

Vakkundige kapper (heren € 10,=) 
 

El Giyat Kledingreparaties - Stationsweg 93  
 

Tele & Kadoshop - Wagenstraat 183 

Elektronica, mobiel, koffers/tassen 
 

Er zijn zeker weten veel meer tips.  

Deel ze met de buurt; mail naar 

hs@buurtstation.nl  
 

Naam brede deel Stationsweg 
Ik vroeg me vorige keer af hoe we het bre-

de deel van de Stationsweg, met al zijn 

eettentjes, kunnen gaan noemen. Lezer 

Gieljam Schutgens stelde ons voor:  

'Food Lane HS'. Vindt u het een geschikte 

naam voor dit deel van onze wijk? U kunt 

hem  gratis en voor niets gebruiken. 

Zelf stelde ik voor ‘Boulevard de Gare’  

(= Boulegare = Boelegaar). 

Wij kiezen niet; op een dag hoor je een 

paar keer een naam noemen en die wordt 

dan vanzelf overgenomen. Democratischer 

kan niet. 
 

Tot slot een stoeprandspreuk van mijn 

opa, die in de jaren ‘50 rechercheur was 

op Bureau Huijgenspark:  

‘Rond stations  overal ter wereld gaan het 

beste en het slechtste van een land hand 

in hand.’ 
 

Goede zomer, 

Koos 

Column  Tussen Spoor en Stad 
Niet te zuinig! 

Koos Spoor heeft zo zijn eigen kritische 

kijk op deze krant en de gebeurtenissen in 

de Stationsbuurt.  

Hij is niet geïnteresseerd in politiek en 

zwalkt van links naar rechts of omgekeerd. 

Wel was hij ooit lid van de Tegenpartij. 

Zijn gedachten  worden opgeschreven 

door ons redactielid Gary v.d. Heemst. 

Food Lane HS, of Boulegare, of…?  Zeg het maar. 

mailto:wijkcentrumparada@zebrawelzijn.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
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In de wijk waar ik opgroeide, woon-
de een jongen - laten we hem Kees 
noemen - met het syndroom van 
Down. Doordeweeks verbleef hij 
ver weg in een instelling, maar in 
het weekend was hij thuis bij zijn 
ouders. Elke zaterdag was hij op de 
voetbalclub van zijn broer. Daar 
begonnen de voetbalwedstrijd van 
zijn broer en ook veel andere wed-
strijden volgens een vast protocol.  
 

Als de spelers op het veld stonden blies 
Kees op zijn fluitje en marcheerde hij naar 
de middenstip. Daar salueerde hij en gaf 
hij een drumsolo ten beste op de trommel 
waar hij nauwelijks overheen kon kijken. 
Na de solo klapten de spelers en het pu-
bliek. Als Kees met de borst vooruit het 
veld was uitgemarcheerd en nog een keer 
op zijn fluit had geblazen kon de wedstrijd 
beginnen. 
 

Kees is al geruime tijd niet meer onder 
ons, maar tot zijn dood op ongeveer vijf-
tigjarige leeftijd heeft hij dit wekelijks ge-
daan, ook toen zijn broer al lang niet meer 
voetbalde. Iedereen op de club kende 
Kees en respecteerde hem. Het bestaan 
als wedstrijdtrommelaar gaf Kees' leven 
zin. 
 

Het is bijna niet te geloven, maar het is 
nog niet heel lang het dominante denken 
dat mensen met een handicap van welke 
aard ook eerst en vooral gewoon mensen 
zijn. Mensen die iets te doen willen heb-
ben. Die iets van hun leven willen maken. 
Die zin aan hun bestaan willen geven. Het 
besef ook dat elk mens wel iets kan. En dat 
het de maatschappij nogal veel geld kost 
als mensen de hele dag in 'ons dorp' zitten 
te roken, zich vervelen en voor zich uitsta-
ren.  
 

Staatssecretaris Klijnsma verplicht in het 
licht van dit lumineuze inzicht werkgevers 
om "mensen met een arbeidshandicap" in 
dienst te nemen en dreigt met quota als ze 
dat niet doen. Gratis is het niet voor werk-
gevers, maar uit onderzoek blijkt dat de 
spreekwoordelijke weg er is als men maar 
wil. En dat het succes heeft. Taken die eer-
der bleven liggen of als corvee werden 
beschouwd worden bij de bedrijven en 
overheidsinstellingen die er hun best voor 
doen naar ieders tevredenheid verricht 
door mensen met een arbeidshandicap.  
 

Er zijn ook tal van initiatieven waarbij men 
zijn eigen geld verdient. Het ministerie van 
Volksgezondheid heeft een - ook voor niet-
ambtenaren toegankelijke - coffeecorner, 
op de Korte Poten heb je Happy Tosti en in 
onze eigen wijk is er natuurlijk bakker Vlin-
der op de Wagenbrug. Bakker Vlinder is 
een perfecte illustratie van de omslag in 
denken die heeft plaatsgevonden, ook bij 
mij moet ik tot mijn schroom bekennen.  
 

Toen bakker Vlinder een aantal jaren gele-
den de deuren opende, vond ik het sympa-
thiek om er af en toe een brood te kopen. 
Het was, als ik eerlijk ben, op dat moment 
vooral liefdadigheid, zoals je af en toe een 
daklozenkrant koopt of wat geld doneert 
aan Unicef.  
De broden wisselden in die tijd nogal eens 
van formaat, maar als het brood weer 
eens niet in de vriezer paste vond ik dat 
niet zo erg. Dat hoorde erbij. Het was im-
mers brood van Vlinder. 
 

 

 
Sindsdien is er veel veranderd. De grootte 
van het brood is niet meer wisselvallig, 
omdat de groepsleider beter oplet of de 
bakkers ervarener zijn. Mijn huisgenoten 
vinden het brood van Vlinder simpelweg 
het lekkerste van de buurt (voor stokbrood 
en zoetigheid moeten we wel weer bij de 
Voordeelbakker zijn, aldus hun bescheiden 
mening). Het snijden en het inpakken van 
het brood kan, afhankelijk van wie in de 
winkel staat, wel eens wat langer duren 
dan elders.  
 

De mensen van bakker Vlinder stellen daar 
een kwaliteit tegenover die in de detail-
handel in toenemende mate schaars is in 
tijden dat ketens drijven op de goedkope 
arbeidskracht van studenten en scholie-
ren: geduld, betrokkenheid en persoonlij-
ke aandacht. 
 

Ik denk dan bijvoorbeeld aan de medewer-
ker van Vlinder, afkomstig uit Gouda, die 
vanwege zijn onwillige spieren en spasmes 
achter de kassa staat. Hij is superaardig en 
attent. Hij onthoudt nauwgezet en tot in 
de kleinste details wat we eerder hebben 
besproken en refereert daaraan als het 
gepast is. Elke week neemt hij het wel en 
wee van PSV (zijn club) en ADO (mijn club; 
daar wil ik het hier verder niet over heb-
ben) met me door inclusief puntentotaal, 
geblesseerden, recente resultaten en aan-
vangstijdstip van de eerstvolgende wed-
strijd.  
Als er iemand is die in zijn vingers heeft 
hoe je in 2017 een winkel bestiert en klan-
ten aan je bindt, dan is hij het. 
 

Ik pleit daarom voor drie dingen in de Sta-
tionsbuurt. Ten eerste: ben je werkgever, 
neem dan als de wiedeweerga iemand in 
dienst met een arbeidshandicap of biedt 
leerwerkplaatsen aan voor kansarme jon-
geren. Zie dat niet als kostenpost, maar als 
een investering die rendeert. Ten tweede: 
ben je buurtbewoner en ken je een mede-
buurtgenoot die thuis alleen voor zich uit 
zit te staren, maak eens een praatje, neem 
hem of haar ergens mee naartoe of breng 
hem of haar - als je er de kans toe ziet - in 
contact met de professionals in de buurt 
(Parada, de Mussen) die kunnen helpen 
met het vinden van een nuttige tijdbeste-
ding. En tot slot: laat het brood bij de su-
permarkt in het schap en koop meer brood 
bij bakker Vlinder! 
 

Vries Kool 
 
PS: Op 25 februari opende Halal Burgers & 
Chicken zijn deuren op Stationsweg 47 
(hiervoor Diva). Ook zij werken voor een 
deel met jongeren die moeilijk aan een 
baan kunnen komen. Dan weet u ook waar 
u voortaan uw kip moet halen.  
Zie ook pagina 9. 

Buurtcolumn:  Voor de bakker 

Buurthuis De Mussen aan de Hoefkade, grenzend aan de  

Stationsbuurt, heeft eind vorig jaar een grote Europese subsidie 

binnengehaald om buurtbewoners voor wie dat niet eenvoudig is, 

naar werk te begeleiden.  
 

Op 1 april opent Buurthuis De Mussen DE WERKPLAATS, waarbij 

buurtbewoners die op zoek zijn naar een baan, leerwerkplek of 

stageplaats worden begeleid door vrijwillige mentoren. “Het idee 

om werkzoekenden te koppelen aan mentoren komt uit België”, 

vertelt projectleider Ludolf van Hasselt. “Het project is daar zeer 

succesvol, omdat de mentoren goed worden getraind en begeleid 

tijdens het traject. Elke mentor begeleidt slechts één werkzoe-

kende. Hiermee krijgt de mentee de volledige aandacht en neemt 

de kans op het vinden van een baan of stageplek toe.” 
 

DE WERKPLAATS heeft al 40 mogelijke kandidaten die op zoek 

zijn naar een baan. In een eerste bijeenkomst is hen gevraagd 

waar zij tegenaan lopen bij het zoeken naar werk en wat zij no-

dig hebben om een baan te vinden. De belangrijkste bevindingen 

zijn het ontbreken van een netwerk en kinderopvang. Buurthuis 

De Mussen beschikt zelf over kinderopvang en kan daarmee al 

een groot probleem voor werkzoekenden ondervangen. 

Ook blijkt dat niet elke kandidaat al zover is om met een mentor 

aan de slag te gaan. Soms hebben mensen nog tal van persoon-

lijke problemen die het zoeken naar werk in de weg staan.  

Hiervoor biedt DE WERKPLAATS een sociaal werkster die klaar 

staat om met de kandidaat eerst de problemen op te lossen die 

in de weg staan van werk. 
 

PACE 

DE WERKPLAATS wordt opgericht in het kader van het Europese 

project  PACE - Providing Access to Childcare and Employment - 

dat tot doel heeft om kansarme ouders aan werk te helpen.  

Samen met welzijnsinstellingen uit België, Engeland en Frankijk 

heeft De Mussen PACE ingediend bij het Europese subsidiepro-

gramma “Interreg 2 Zeeën”, dat initiatieven ondersteunt die 

nieuwe manieren van werken opzetten en de voorzieningen te-

gen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting bevorderen.  

Na een spannend selectieproces is de keuze op PACE gevallen. 

Vanuit Europese middelen wordt 60% van de kosten gedekt.  

Ook de gemeente Den Haag en het VSB-fonds dragen bij.  

Gedurende vier jaar werken de instellingen uit de vier deelne-

mende landen nauw samen. Ze zetten initiatieven op, kijken bij 

elkaar in de keuken en leren van elkaar bij de aanpak van pro-

blemen die bij hen allemaal spelen. 

Mentoren gezocht  
Veel bewoners uit de Schilderswijk zijn, door verschillende 

oorzaken, ongewild werkloos.  

De Mussen start binnenkort met De Werkplaats.  
 

In De Werkplaats gaan werkloze bewoners met een mentor 

aan de slag in hun zoektocht naar werk.  
 

Ervaring in andere landen leert dat de begeleiding van mento-

ren heel succesvol kunnen zijn!  
 

We zoeken; enthousiaste mensen met een netwerk in Den 

Haag, die zich een paar uur per week in kunnen zetten.  
 

We bieden: training, deelname aan een nieuw project in Eu-

ropese context en werkzaamheden waarmee u verschil kunt 

maken!  
 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar  

dewerkplaats@demussen.nl  

of bellen met Ludolf van Hasselt,  

telefoon 06-51887390  

Buurthuis De Mussen  

gaat Europees 

mailto:dewerkplaats@demussen.nl
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