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Vrijdag 16 april van 17.00 – 19.00
Lentereceptie Buurtstation: voor alle buurtbewoners

Van dromen naar doen
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Het Buurtstation heet u van harte welkom op de lentereceptie in de
tijdelijke huisvesting op

Lentereceptie 2010

Stationsweg 137.

Ouderenwerk:
Vrouwenfeest Parada 9 april
Tai Chi weer vanaf 29 mei
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U kunt historische buurtfoto's en bewonerskranten bekijken, kennis
nemen van de activiteiten of gewoon gezellig een praatje maken.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje, en een kleine fleurige
attentie voor alle bezoekers.

KinderKoninginnedag
Huijgenspark woensdag 30 april

Fouilleren: Er wordt in onze buurt
niet meer preventief gefouilleerd. Dit
heeft de burgemeester laten weten in
een brief aan de gemeenteraad.
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Muziek en theater :
Noordvolk:Kleine Johannes
StationsBuurtTheater: Huijgens
Jazz’in de gracht en NiCad
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Nespressobar 7 O’clock
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Heilig brood
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Verkiezingskoorts
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Ook dit jaar vieren we weer KinderKoninginnedag in het Huijgenspark. Het leukste kinderfeest van het jaar, georganiseerd voor en
door bewoners en ondernemers uit de Stationsbuurt. De voorbereidingen zijn al in volle gang en het belooft zoals altijd een geweldig
feest te worden.
Nieuw dit jaar is het open podium. Kun je heel goed zingen, dansen, muziek maken, goochelen, verhalen vertellen of iets anders en
vind je het leuk om op te treden voor je buurtbewoners? Dan is dit
je kans! Je kan je hiervoor opgeven via kinderkoninginnedag@buurtstation.nl. Je kunt dit e-mailadres ook gebruiken om je
aan te melden als vrijwilliger of gewoon voor meer informatie. Hou
zeker ook onze website in de gaten:
www.buurtstation.nl/kinderkoninginnedag Zie ook pagina 7

Minister Van der Laan bezoekt buurt
Eberhard van der Laan heeft tijdens
zijn wijkbezoek op 11 januari aan de
Rivierenbuurt en Stationsbuurt in
Den Haag veel contact gezocht met
bewoners. In beide buurten gaat hij
met ze in debat.
Volgens de (inmiddels oud-) minister

Columns : Kippensoap + Guus’ 11

Ondertussen in het Park
Geheimzinnige cirkels in het park. Ufo’s? Heksen? Nee, reuzeninsecten en
magische wezens vierden hier feest tussen Kerst en Nieuwjaar. Terugblik,
op Carnivale/Kop van Jut, winnaar van de prijs Binnenstad Buitengewoon...
Feestelijk! 2009., op pagina 6.

Wijkcoördinator
Fietsersbond
Michiel van Bokhorst gaat de
belangen behartigen van de
fietsers in en rond de Stationsbuurt en de Schilderswijk.
“In de Stationsbuurt vormt vooral het Rijswijkseplein een barrière. Een tweerichtingenfietspad
rond het plein zou al heel wat
leed kunnen verzachten. Ook
ervaar ik haast dagelijks dat
automobilisten op het Stationsplein na de vele verkeersstromen van trams, auto's en voetgangers wel eens vergeten dat
er ook nog fietsers langsrijden.
Daarnaast zijn er nog veel lastige oversteekplekken, veel plekken met slecht wegdek of plekken met onvoldoende ruimte
voor fietsers.”
Hij vertelt er over op pag. 5
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zit de wijkenaanpak ‘in een spiraal
omhoog’.
De Stationsbuurt en de Rivierenb u u r t wo r d e n vo lg e ns h e m
‘topbuurten’.
Zie pagina 5
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Redactie:
Cathelijne Dommerholt
Annemarijke Jolmers
Vries Kool
Franka Korteweg
Madeleine Steigenga
Amieke Vos
samenstelling: Gary van der Heemst
druk: De Groot Drukkerij
Advertenties, reacties en kopij:
Bewonerskrant Hollands Spoor
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag

hs@buurtstation.nl
De buurtkranten vanaf december 2007
staan geheel in kleur op:
De redactie is op zoek naar iemand
die aan de hand van ingeleverde kopij
deze krant kan (helpen) opmaken en
drukklaar maken. Wij denken aan een
stagiaire of enthousiaste vrijwilliger
met ervaring met een DTP-pakket.

Digitale muurkrant
De ‘digitale muurkrant’ staat in de etalage van het Buurtstation aan de Stationsweg. Uw buurtnieuws kan nu op de
website èn op de muurkrant geplaatst
worden.
Het Buurtstation mag een gedeelte van
de pagina’s voor advertenties inruimen.
Wilt u een nieuwsbericht insturen of
adverteren?
Mail: buurtstation@zonnet.nl

Het Buurtstation
De bewonersorganisatie Buurtstation komt
op voor de belangen van de bewoners van
de Stationsbuurt. Ze doet dit vanuit haar
tijdelijke huisvesting aan Stationsweg 137
(open dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur).
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers in
werkgroepen actief, professioneel ondersteund door Carla Janmaat (administratie)
en Bonny v.d. Burg (samenlevingsopbouw). De activiteiten van het Buurtstation worden uitgevoerd door de volgende
werkgroepen;
Werkgroep Bouw en Visie
houdt ontwikkelingen op het gebied van
bouwplannen in de gaten en probeert daar
een visie op te ontwikkelen.
Voorzitter: Madeleine Steigenga
Werkgroep Verkeer
problemen en ideeën rond verkeer en vervoer. Voorzitter: Peter Viallé.
Redacties krant en website en muurkrant
Vries Kool, Koen van Venetië en Harrie
Kampf informeren met hun redacties de
buurtbewoners over zaken die spelen in de
buurt.
Stations Buurt Theater
Na succesvolle voorstellingen in maart
2009 op Station Hollands Spoor zijn inmiddels de repetities begonnen van opvoeringen rond het 150-jarig bestaan van het
Huijgenspark de komende zomer. Nieuwe
deelnemers kunnen zich nog aanmelden
bij buurtstation@zonnet.nl. Bonny van der
Burg. Zie ook pagina 10.
Meer informatie over de werkgroepen op:
www.buurtstation.nl

Buurtstation is verhuisd

Het oude adres wordt grondig opgeknapt, kort (ouderenwerk). Het Groot Wijk Overwaardoor Buurtstation sinds februari tijde- leg en alle andere vergaderingen en activilijk is gehuisvest op
teiten vinden vanaf februari plaats op het
nieuwe adres. Ons telefoonnummer is nog
Stationsweg 137.
Hier is elke dinsdag- en donderdagoch- steeds 3634993, het mailadres
tend tussen 9 en 12 uur Carla Janmaat buurtstation@zonnet.nl en het webadres
aanwezig, en op maandag Patricia Haver- www.buurtstation.nl.

Website
Actueel buurtnieuws kunt u vinden op de website van de
Stationsbuurt: www.buurtstation.nl.
Hier vindt u informatie over de werkgroepen van het
Buurtstation, bouwplannen en ontwikkelingen en activiteiten .in de wijk en de stad plus links naar handige, leuke en praktische adressen in de stad.
Webmaster Koen van Venetië verzorgt de technische
kant, maar zoekt nog redactieleden om de inhoud samen te stellen en up to date te houden.
Help mee de buurt op internet te zetten!
Mail: webmaster@buurtstation.nl

Groot Wijk Overleg
Het GWO is dè vergadering waar buurtbewoners allerlei
onderwerpen die te maken hebben met de buurt aan de
orde kunnen stellen. Bijvoorbeeld zwerfvuil, gevaarlijke
verkeerssituaties of een gebrek aan groen in uw straat.
Op het GWO kunt u uw klachten en ideeën direct met
gemeenteambtenaren, de wijkagent en woningcorporaties bespreken.
Het doel daarvan is het samen vinden van oplossingen
en mogelijkheden om de leefbaarheid in de buurt te
vergroten.
Het Buurtstation (de bewonersorganisatie van de
Stationsbuurt) is gastheer en voorzitter van het GWO. Er
wordt zo veel mogelijk geprobeerd direct oplossingen te
vinden. Als dit niet mogelijk is, omdat er bijvoorbeeld iets
uitgezocht moet worden, let het Buurtstation op het nakomen van de afspraken.
In veel gevallen kunnen wensen gehonoreerd en klachten verholpen worden. Als iets niet mogelijk is wordt
door de betrokken instantie uitgelegd waarom het niet
kan. De ervaring leert dat het de moeite waard is om het
GWO bij te wonen omdat uw ideeën en klachten veelal
naar tevredenheid worden behandeld.
Het GWO vindt 6 keer per jaar plaats op woensdagavond. Voorzitter Harrie Kampf.
Data:
21 april 2010
16 juni 2010

22 september 2010
17 november 2010

Buurtstation Stationswijk
Carla Janmaat, Bonny v.d. Burg
Stationsweg 137, 2515 BM Den
Haag
tel. 363 49 93
buurtstation@zonnet.nl
www.buurtstation.nl
di. & do. 09.00-12.00
Zebra
Ouderenconsulent
Patricia Haverkort
424 81 13 of 424 80 00
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
Maatschappelijk werk
Spreekuur in Parada
424 8000
Buurthuis Parada
Van Limburg Stirumstraat 280
tel. 42 48 267 of 42 48 269
Joke van Gemmert
j.vangemmert@zebrawelzijn.nl
Stichting Boog
Connie Slutter
070-3121218 / 06- 19140233,
Stichting Samen Sterk
Zieken 103
38 86 623 (10-22 uur)
samensterk@online.nl
Wijkcoördinator Fietsersbond
Michiel van Bokhorst
m.vanbokhorst@gmail.com
Nood: 112
Politie Haaglanden
Bureau Hoefkade 350
0900-8844
Brandweer 424 46 44
Doktersnachtdienst
346 96 69
Apotheek (avond en nacht)
070-3451000

Onderwerpen voor het GWO kunt u mailen aan
Carla Janmaat: buurtstation@zonnet.nl

Dierenambulance 0900-403 50 09
Dierenarts 070-3110307

U bent als Stationsbuurtbewoner van harte welkom het
GWO bij te wonen.
Buurtstation, Stationsweg 137.
Aanvang 19.30 uur.

ENECO storing
elektriciteit 0800-0072
gas
0800-0072
Water 384 39 39

Oproep kandidaat

bestuursleden
Wilt u zich inzetten voor uw buurt? De
bewonersorganisatie nodigt u uit zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
Wat doet het bestuur?
Het doel van de bewonersorganisate is
om de Stationsbuurt in allerlei opzichten te
helpen verbeteren. Dit betekent het
(samen met andere organisaties) opzetten
van leuke en nuttige buurtactiviteiten en
het steunen van initiatieven van buurtbewoners. De bewonersorganisatie ondersteunt met trots de buurtmedia: de wijkkrant, de digitale muurkrant en de website.
Bij de taken hoort ook het overleg met
ambtenaren en politici over bouwplannen,
en het overleg voor de buurt organiseren
over alle zaken op leefbaarheidsgebied.
Wat heeft u eraan?
U leert uw buurt (nog) beter kennen in alle
mogelijke opzichten. U kunt uw kennis en
ervaring inzetten voor een positieve bijdrage die zichtbare of anderszins merkbare
vruchten afwerpt. Het is veelzijdig, interessant en nuttig vrijwilligerswerk. (En gezellig!)
U kunt op de lentereceptie een kijkje komen nemen als u ons nog niet kent: vrijdag 16 april van 17.00 – 19.00 Stationsweg 137. U kunt ook één van onze bestuursvergaderingen bezoeken: dinsdag
13 april of dinsdag 11 mei (koffie om
19.30, start om 19.45) eveneens Stationsweg 137.
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich
aanmelden tot 1 juni 2010 via buurtstation@zonnet.nl of via een schriftelijke of
persoonlijke aanmelding op Stationsweg
137.

Foto’s: Willem v.d. Veen
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Adressen

Cathelijne Dommerholt, Mark Drabbe,
Aloush El Baroudi, Mohamed El Allaoui,
Harrie Kampf, Peter Tolenaars, Madeleine
Steigenga.
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Gemeentelijke Diensten
Klachten, meldingen e.d. 14070
Meld- en Steunpunt Woonoverlast
(www.denhaag.nl/woonoverlast)
14070, werkdagen 8.00 tot 20.00
Gemeentehuis 353 20 00
Stadsdeelkantoor 353 20 00
Contactcentrum 353 3000
Servicepunt 353 30 30

Adverteren in
Hollands Spoor
Buurtkrant Hollands Spoor is een
krant op A3-formaat van 8 of 12
pagina’s, die wordt gemaakt door
enthousiaste
vrijwillige
buurtbewoners. Hollands Spoor
wordt geheel gefinancierd door
sponsors en adverteerders.
De krant wordt huis-aan-huis in de
Stationsbuurt rondgebracht en in
winkels en horeca in stapeltjes
neergelegd. Hollands Spoor
verschijnt 4 keer per jaar in een
oplage van 4.000 stuks. Daarmee
bereikt
u
zo´n
6.000
buurtbewoners!
Verschijningsdatums 2010:
#18, half juni deadline 1 juni
#19, half sept. deadline 1 sept.
#20, half dec. deadline 1 dec.
Prijzen:
Hele pagina 1040 mm2 € 400
1/2 pagina 520 mm2 € 200
1/4 pagina 260 mm2 € 100
1/6 pagina 173 mm2 € 75
1/8 pagina 130 mm2 € 50
1/16 pagina 70 mm2 € 30
De advertentie wordt tevens gratis
geplaatst in de webversie op
www.buurtstation.nl/wijkkrant
U krijgt gratis hulp bij de opmaak
van de advertenties.
Aanleveren digitaal in overleg.

hs@buurtstation.nl

Ouderenwerk voorjaar 2010

Vrouwenfeest vrijdag 9 april 2010:
Samen Sterk in de prachtwijk
Thema: feestelijke Ontmoeting

Patricia Haverkort
Consulent Ouderenwerk/
Ouderenadviseur
070-4248113
(Bij geen gehoor graag
voicemail inspreken .)

Programma:
Wij hebben 3 workshops waarvan u er 2 kunt kiezen.
Tai Chi, een introductieles verzorgd door Hetty
Mouyal.
Koken, Multiculturele hapjes.
Lezing over de positie van de vrouw toen en nu,
door Thea Schellekens, medewerker ontmoeting en
participatie van de Bibliotheek Koningstraat.

Om 12.30 uur zullen wij gezamenlijk lunchen met
aansluitend feestelijke live-muziek.
Voor wie:
Voor alle vrouwen van alle leeftijden
Waar:
St. Samen Sterk, Zieken 103
Hoe laat:
10.00 – 14.30 uur (inloop vanaf 09.45 uur)
Kosten:
€ 2,00 per persoon (incl. koffie/thee en lunch)

Graag vooraf uw kaart kopen (ivm inkopen voor de
lunch) bij:
Wijkcentrum de Sprong, Paviljoensgracht 33,
tel. 424 81 30
Buurtcentrum Parada:
Van Limburg Stirumstraat 280, tel. 424 82 67
Patricia Haverkort: tel. 424 81 13,
mail: p.haverkort@zebrawelzijn.nl
Dit feest wordt voor u georganiseerd door: Zebra
(vrouwenwerk en ouderenwerk), Stichting Boog en
Stichting Samen Sterk.

Tai Chi in het Huijgenspark
gaat weer van start
Op zaterdag 29 mei 2010 zullen we (onder
voorbehoud) ons succesvolle 1e seizoen van
2009 vervolgen. Heerlijk rustig bewegen in
het park, onder ervaren leiding van een gediplomeerde docente. Voor aanvang van de les
en na afloop kunt u een gratis kopje koffie/
thee drinken.
Verzamelen:
Buurtcentrum Parada,
Van Limburg Stirumstraat 280, Tel. 424 82 67
Van hieruit lopen we naar het Huijgenspark
Wanneer:
Elke zaterdagochtend vanaf 22 mei 2010
Hoe laat:
09.30 uur koffie in Parada
10.00 - 11.30 uur Tai Chi in het Huijgenspark

Daarna lopen we terug naar Parada
Voor wie:
Voor iedereen, jong en oud(er):
tot op zeer hoge leeftijd kunt u meedoen
Kosten:
€ 2,= per keer
(met Ooievaars– of vrijwilligerspas € 1,50,
10 lessenkaart te koop voor € 17,00)
Informatie:
Patricia Haverkort: tel. 424 81 13, mail
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
Is het te nat of te koud? Dan kunnen wij binnen in Parada onze les gewoon laten doorgaan.

Politieke
forumavond
in Hollands Spoor
Op 17 februari vond de politieke
forumavond over de Stationsbuurt
plaats in de personeelsruimte van
station Hollands Spoor. Het publiek
bestond uit ongeveer veertig buurtbewoners, het forum uit vier gemeenteraadskandidaten.
Stukjes van deze avond zijn te zien
in aflevering 3 van “Het is fijn op het
Rijswijkseplein”:
www.westonline.nl/Programmas/
tisfijnachterhetrijswijkseplein.
Een verslag met foto's vindt u op:
www.harrie-kampf.nl/station.html.
Lees meer over deze avond op pagina 11

Uniek voor de Stationsbuurt: Van dromen naar doen!
Buurtstation

Docusoap op TV West :
't Is fijn achter
het Rijswijkseplein
De politiek noemt het een Krachtwijk. De
Gemeente Den Haag noemt het een prachtwijk en de bewoners zien hun buurt vooral
als thuis. Aan de hand van 11 portretten ontstaat een divers beeld van de dagdagelijkse
realiteit van de bewoners. Jur de timmerman:
‘Als alle mogelijkheden benut worden in deze
wijk, dan is het een hemel op aarde.’ Aan het
woord komen onder meer: de 20-jarige Nene
studente Technische Bouwkunde, Cathelijne
de bestuursvoorzitter van bewonersorganisatie Stationsbuurt, An koningin van de Rivierenbuurt, Mohammed de Marokkaanse bakker, Haagse projectontwikkelaar Gerard Stevers.
In negen delen wordt de Stationsbuurt en de
Rivierenbuurt op TV West door filmmaker
André Niekerk geportretteerd. De uitgezonden afleveringen zijn te bekijken op:
http://www. westonline.nl/Programmas/
tisfijnachterhetrijswijkseplein
uitzenddata: aflevering 7 op 28 maart, aflevering 8 op 4 april, slotaflevering op 11 april.
Uitzending zondag om 17.30 uur (waarna tot
en met maandagmiddag in de 'carroussel'uitzending)

Meer dan een jaar geleden las u
het geschreven portret van Ewa
Grata uit Polen. Daarin vertelde
ze ook over haar start in het
werktraject ‘Van dromen naar
doen’. Uit het interview van toen:
‘Dat betekent drie ochtenden
cursus en twee dagen werken in
een verpleeghuis van Florence
aan de Leyweg met 18
‘Huntington’-bewoners. Het bevalt haar ontzettend goed. En na
twee jaar heeft zij én een diploma én krijgt zij een betaalde
baan aangeboden.’

haar eigen achtergrond, kennis
en kunde wil ontwikkelen naar
een maatschappelijke postitie.
Daar zorgt SBO voor. En ook de
bemiddeling naar een stageplek,
een opleiding, of (vrijwilligers)
werk. Begeleiding van de deelnemers door het opstellen en uitvoeren van een stappenplan. En
de nazorg in de vorm van individuele coaching en samenwerking met werkgevers, opleiders
en stagebegeleiders. De deelnemers tekenen voor een traject,
wat drie maanden tot maximaal
een jaar duurt. Daarna zijn er
Ewa zat bij de eerste lichting van
‘nakom-dagen’ en is er individudit leer-werktraject. Inmiddels zijn
eel telefonisch contact.
er al 63 vrouwen uit de buurt
Unieke samenwerking
mee bezig. Joke van Gemmert
‘Van dromen naar doen’ is een
vertelt hoe de samenwerking
uniek samenwerkingsproject
tussen Stichting Buurtgerichte
geworden tussen het reïntegraOpleidingen (SBO) en Parada tot
tiebedrijf SWI en SBO, dat
stand kwam: “Ik signaleerde dat
werkt in stadsgewest Haaglaneen aantal vrouwen meer wilden
den en Parada. Het is zo sucdan ik zelf kan aanbieden in Pacesvol dat het vast navolging
rada. Domweg omdat ik de exkrijgt, als dat niet al gebeurd is.
pertise hier niet heb. Toen kwam
Het doel dat de deelneemster
Cora den Boer van de SBO zich
zich stelt kan erg verschillend
voorstellen en presenteerde dit
zijn. De vrouwen ontvingen de
project ‘Van dromen naar doen’.
certificaten in het bijzijn van
Dat is het, dacht ik, het klopte
een grote groep supporters,
helemaal, en daarmee startte de
waardoor je ook de heel versamenwerking tussen Zebra en
schillende dromen kon herkenParada.”
nen. Leerkrachten van de TriPersoonlijke begeleiding
angel waren aanwezig, StichWat Joke niet kan aanbieden, is ting Mantelzorg, een medewerde persoonlijke begeleiding van
ker van het project Allochtonen
elke vrouw die zich op basis van en Kanker, twee praktijkoplei-

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR

ders van 2Samen (die de vrouwen begeleiden die in de kinderopvang willen werken), en Odile
Mol van Moeders Informeren
Moeders.

een goede cursus Nederlands in
combinatie met bemiddeling voor
inschrijving als student op een
hogeschool. Voor een andere om
een stageplek met een studiemogelijkheid. Maar altijd om de eiRealiseren van je droom
gen droom van de cursist uit te
De bijzondere begeleiding van
werken tot een haalbaar studiealle deelnemers vertaalde zich in
plan. Het realiseren van het eide persoonlijke toespraak voor
gen toekomstbeeld, met begeleielk van de 7 vrouwen die op 28
ding of een duwtje op die mojanuari hun certificaat ontvingen
menten dat het nodig is.
uit de handen van Ligia Mossels,
Emancipatie (gemeente Den
Voor meer informatie: loop even
Haag). Het certificaat laat zien
binnen bij Parada, of stuur een
hoe de vrouwen hun droom heb- mailtje naar Joke van Gemmert
ben verwezenlijkt of welke eerste (j.vangemmert@zebrawelzijn.nl),
concrete stappen in de richting
of Cora den Boer
van verwezenlijking zijn gezet.
(c.denboer.sbo@swi.nl).
Voor de ene vrouw gaat het om

28 januari werden 7 certificaten uitgereikt
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Op naar ons nieuwe imago!

Rabten Jigme Ling
Stationsweg 98
2563 BR Den Haag
tel.: 070-3800 273 /mob.: 06-387 57 116
http://rabtenjigmeling.blogspot.com/
Informatie of een moment van stilte en bezinning: elke dinsdag van 13 tot 16 uur
De zin van het leven
woont al 35 jaar in Nederland. Zijn levensgespreksavonden met Renold Belfor
loop bracht hem langs vele moeilijke wegen.
locatie: Rabten Jigme Ling, Stationsweg 98, Deze hebben hem onschatbare ervaringen
Den Haag
en inzichten gebracht. Eerst heeft hij een
verandering van zijn eigen innerlijk verweWaarover
zenlijkt. Dat maakte het mogelijk zijn leven
Op deze avonden bespreken wij thema`s die
tot een positieve kracht te transformeren.
te maken hebben met onze gedachten en
Renold kan nu zijn inzichten en ervaringen
emoties.
met anderen delen en wil graag mensen
Inzicht, rust en stabiliteit
daarmee van dienst zijn.
Het zijn deze gedachten en emoties die
Waar en wanneer
bestemmen hoe wij ons leven leiden en
Locatie: De gespreksavonden vinden plaats
ervaren. Gedachten, emoties, opvattingen
in de boeddhistische tempel
en gedragspatronen bepalen en beperken
‘Rabten Jigme Ling’,
vaak ons leven zonder dat wij ons daarvan
Stationsweg 98, Den Haag.
bewust zijn. Wij zoeken rust en stabiliteit en
Datum en tijd: elke tweede dinsdag van de
willen onze problemen oplossen, maar soms
maand, van 19.00 tot 21.00 uur.
raken we vast. De gespreksavonden met
Renold Belfor kunnen u inzicht geven in Kosten
uzelf en u bewust maken van blokkades. U kunt een bijdrage geven naar eigen keuDoor een beter inzicht kunt u gedragspatro- ze.
nen veranderen en blokkades doorbreken.
Contact en aanmelden
Renold Belfor
Renold Belfor,
Renold Belfor is van Surinaamse afkomst en telefoonnummer 06 20 14 80 00.

Strijkijzer stopt met fluiten
Op 132 meter hoogte plaatsten monteurs de
afgelopen weken 454 lexaanplaten met behulp van 5.000 bevestigingsmiddelen op de
kroon van Het Strijkijzer. Deze platen voorkomen fluittonen en herstellen het oorspronkelijke ontwerp van de kroon weer in ere. De
doorzichtige lexaanplaten vervangen de
multiplexplaten waarmee de top van Het
Strijkijzer eerder was dichtgelegd.
Historie fluiten kroon
Nadat de kroon in 2007 is geplaatst op de
hoogste Haagse woontoren, blijkt dat deze
fluittonen oplevert. Direct schakelt Vestia
onafhankelijk onderzoeksbureau Peutz in.
Na verschillende metingen op de kroon en
reconstructies in het lab, blijkt dat het de
roosters zijn die de hinderlijke tonen veroorzaken.

Tijdelijke oplossing
Vestia plaatst als tijdelijke oplossing 380
multiplex platen op de stalen constructie van
de kroon. Het is op 132 meter hoogte erg
lastig om precies te bepalen welke luchtstromen, op welke plaats en met welke weersomstandigheden het fluiten veroorzaken.
Met de houten platen is de complete kroon
geheel afgedekt. In fases is geëxperimenteerd of een deel van de kroon open kon
blijven. Nadat de conclusie duidelijk werd dat
de kroon het beste geheel dicht kon blijven,
is met de lexaanplaten een visueel aantrekkelijke oplossing gevonden. Het oorspronkelijke ontwerp van Het Strijkijzer is in ere hersteld én de hinderlijke fluittonen zijn definitief
verleden tijd. Kijk voor meer informatie over
het gebouw op www.hetstrijkijzer.nl.

Werk gestart voor haven aan het Zieken
Al lange tijd zijn er plannen om de succesvolle
haven aan de Bierkade uit
te breiden. In 2008 is dan
ook door de gemeenteraad het plan ingediend
om een ‘historische’ haven
aan het Zieken te realiseren. Na een wat rommelige procedure is dit plan in
de begroting van de gemeente opgenomen, en
het plan wordt in het voorjaar van 2010 gerealiseerd. In de tweede helft
van februari zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen; de eerste
platforms werden in de
week van 15 februari in de
gracht "het Zieke" gehesen. De omwonenden
ontvingen op vrijdag 19
februari (lekker op tijd!!)
een brief dat op maandag 22 februari met De verwachte overlast is minimaal omdat de
de werkzaamheden zou worden aangevan- werkzaamheden voor zover mogelijk in de
gen.
gracht worden uitgevoerd. Klein minpunt is
wel dat tijdens de
werkzaamheden
de
groenstrook
langs de trambaan aan het Zieken niet beschikbaar is voor het
uitlaten van de
honden. Gezien
het feit dat het
Huijgenspark het
enige
uitlaatgebied is voor het
hele centrum zou
dit tot hondenp o ep p ro bl em en
kunnen leiden.
Ellen Wesselingh
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Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol
heeft drie bureau’s opdracht gegeven de
Stationsbuurt in ogenschouw te nemen. In
de vorige buurtkrant las u het verslag over
de eerste inspirerende bijeenkomst met de
drie adviesbureaus: Wijkwiskunde, Bureau
Stedelijke Planning en Drive 3d. Op 3 februari vond de finale presentatie plaats van
de adviesrapporten.
Hiervoor waren alle stakeholders – alle partijen die het voor het zeggen hebben in de
buurt - uitgenodigd bij de Rijksbouwmeester
in het Ministerie van VROM. Dit keer was
wethouder Norder ook aanwezig, zodat we
ook met hem in discussie konden treden
over de inhoud van de presentaties. Hoewel
we al globaal wisten wat deze deskundigen
te berde zouden brengen, bleek ook deze
bijeenkomst inspirerend.
Diverse gebruikers
Wijkwiskunde laat zien dat een na-ijlend
negatief imago van een buurt een bekend
fenomeen is, en daagt de professionals uit
door ons letterlijk in beeld te brengen. Interviews en beelden ‘dicht bij de mensen’. Ze
laten de verschillende gebruikersgroepen
van de buurt zien: de bewoners, de studenten en de passanten. Maar ook onze
‘buurtclusters’ zoals de entree, de verbinding
en het wereldplein. Een aantal van hun aandachtspunten: een beter welkom voor de
verschillende gebruikersgroepen rond Station HS, het advies om een degelijker inventarisatie te maken van onze studentbuurtbewoners en –gebruikers. En het advies om
goed naar het gebied rond de Bazar te kijken, een Wereldplein!
Aanpakken, uitvoeren en communiceren is
hun motto.
Wethouder Norder vraagt zich na de presentatie van dit eerste rapport af hoe je nu van
methodiek naar de vertaling hiervan komt.
Martin Verwoest, de stedenbouwkundige
van Staedion concludeert hardop dat de
verkeersproblemen rond HS om rigoreuze
oplossingen vragen.
Stepping stones
Het rapport van Bureau Stedelijke Planning
(BSP) legt het accent op de ‘plinten’ van de
Stationsweg. Ze refereren naar de succesvolle opbloei van de Haarlemmerstraat in
Amsterdam en de Nieuwe Binnenweg in
Rotterdam. Waarom lukt het daar wel om de
winkelstraat te vernieuwen en bij onze Stationsweg niet? Bureau Stedelijke Planning
adviseert ‘stepping stones’ toe te passen:
een aantal nieuwe zaken (winkels) tegelijkertijd. Voor de toekomstige uitstraling van de
buurt moeten we op zoek naar ankerpunten,
‘identiteitsdragers’ en moeten we meer gebruik maken van de sterke kanten van de
buurt, zoals de bijzondere situering en het
historisch en internationale karakter. Deze
belangrijke actoren moeten meespelen in de
vernieuwing.
BSP adviseert om de route HS - binnenstad
in te richten voor langzaam verkeer en te
streven naar een hoogwaardige openbare
ruimte. Looproutes moeten duidelijker aangegeven worden. Praktische aanwijzingen
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zijn de panden op hoeken een hoogwaardige en aantrekkelijke invulling te geven. En
ook het versterken van zichtlijnen – je staat
op het Stationsplein: stel je een vrolijke lichtreclame voor boven de entree van onze
Fresh & Snacks – zodat je blik zich richt en
je nieuwsgierig wordt.
Rommel opruimen
Drive! 3d – Jacco Kalfsbeek - vraagt wederom aandacht voor de noodzaak om letterlijk
en figuurlijk “de rommel op te ruimen”. Op
straatniveau door al die kleine zaken te saneren – borden van allerlei instanties, betonnenballen, prullenbakken -, die de stadsentree tot een chaotisch en weinig overzichtelijke ruimte maken. Op dit moment biedt het
Stationsplein alleen een moment voor wisselen van vervoer, niet een ruimhartig vormgegeven entree van de stad. En op stedenbouwkundig schaalniveau moet de bebouwing gestroomlijnd worden door alle al gebouwde en toekomstige ‘incidenten’ met
elkaar te verbinden. De Ellips, De Struyk,
Het Strijkijzer, de nieuwbouw Oranjelaan, de
nog onbekende plannen voor het grote en
kleine belastingkantoor en het Rode Dorp
vragen om een onderlinge relatie op het
schaalniveau van de stad.
Kalsbeek waarschuwt voor te simpele oplossingen. Een stad is een complex geheel van
mensen, routes, gebouwen en bouwmassa’s
en groen. Van ruimte en beweging. Zijn advies: durf die complexiteit te erkennen en te
vertalen naar niet één enkele route van station naar het centrum, maar naar verschillende routes door de buurt: de parkroute, de
bazarroute, spoorroute. Gevarieerde mogelijkheden: rustig of druk, snel of met een
omweg, uitnodigend groen of stevig shoppen.
Een m2 voor een m2
Natuurlijk kwam ook het voorstel van Kalfsbeek weer in beeld om de rooilijn van het
grote belastingkantoor naar achteren te leggen. Nu verder uitgebouwd met een pleidooi
om het spoortalud groen te houden en juist
te betrekken bij de openbare ruimte. Ongeloof bij de Haagse notabelen, maar voor de
Stationsbuurt een eye-opener. Het zou goed
zijn om een ruimte-boekhouding te starten
voor onze buurt, waarbij we inzetten op
evenwicht. Voor elke vierkante meter bebouwde openbare ruimte een m2 terug. Voor
elke extra m2 door hoogbouw, ook weer elders ruimte teruggeven.
Aan het eind van de bijeenkomst nemen we
afscheid van de Rijksbouwmeester, haar
rechterhand Allard Jolles die deze avond als
erudiete spreekstalmeester leidt, en wethouder Norder. De laatste bedankt de Rijksbouwmeester voor dit hartstikke leuke cadeautje aan de stad Den Haag. Er wordt
instemmend geapplaudiseerd door de stakeholders. Als stichting Buurtstation gebruiken
we de inspiratie en kennis van de adviezen
om het positieve karakter van de Stationsbuurt voorgoed op de kaart te zetten.
Madeleine Steigenga/ Joke Komen

Wijkbezoek minister v.d. Laan
Eberhard van der Laan heeft tijdens
zijn wijkbezoek op 11 januari aan de
Rivierenbuurt en Stationsbuurt in Den
Haag veel contact met bewoners. In
beide wijken gaat hij met ze in debat.
Daarbij geven ze ongezouten hun
mening over wat er wel en niet goed
gaat in hun wijk. Volgens de minister
zit de wijkenaanpak ‘in een spiraal
omhoog’. “Dit wordt de Jordaan van
Den Haag.”

Topbuurt
Na een gesprek met de bewoners uit
de Rivierenbuurt loopt de minister via
het Huijgenspark naar de Stationsbuurt. Hij komt langs het binnenterrein
van de Ellips van architect Jo Coenen. De bewoners wonen daar erg
prettig. Het enige nadeel is dat de
ernaast liggende toren ‘het Strijkijzer’
de zon wegneemt.
Tot slot spreekt Van der Laan met
bewoners van de Stationsbuurt. Het
gesprek begint met een presentatie
over inburgering waar de bewoners
vragen over hebben. Een jonge Tunesisch-Nederlandse moeder van twee
kinderen zegt erg blij te zijn met de
inburgering. Dat geeft de minister een
‘goed gevoel’: “U laat zien dat wij het
niet voor niets doen.” Het gesprek
gaat verder over andere de verbinding
tussen station Hollands Spoor en het
centrum. Rijksbouwmeester Liesbeth
van der Pol denkt mee over hoe de
wijk kan worden heringericht. Volgens
de minister worden de Stationsbuurt
en de Rivierenbuurt ‘topbuurten’.

Den Haag OpMaat
De minister glibbert door de sneeuw
naar een bijeenkomst voor bewoners
van een flat van woningcorporatie
Staedion. Daar presenteert Den Haag
OpMaat zich. Dit is één loket voor
onder meer inburgering, schuldhulpverlening, sociaal-juridisch advies,
gehandicaptenvoorzieningen, huishoudelijke verzorging en armoedevoorziening. De hulp komt zo snel bij
de mensen die het nodig hebben. Van
der Laan noemt dit project één van de
‘pareltjes’ van de wijkenaanpak. “Het
leent zich goed voor export naar andere wijken. Ik ben hier als exporteur
aan het goede adres.”
Leo van der Meij, gemeente Den

Haag
(links op de foto voor de minister)

Einde aan preventief fouilleren
Burgemeester Jozias
van Aartsen heeft besloten dat er in de Stationsbuurt niet meer preventief wordt gefouilleerd.
Dit heeft de burgemeester laten weten in een
brief aan de gemeenteraad.
Als reden om te stoppen
geeft Van Aartsen aan
dat er steeds minder
wapens worden aangetroffen tijdens de fouilleeracties. Bovendien is
het gebied over de hele
linie veiliger geworden
en is het aantal processen-verbaal bij fouilleeracties sinds 2006 gehalveerd. In 2006 - het jaar dat
naar aan Buurtstation weten. Alles bij elkaar is er
werd begonnen met de acties - werden er nog vijftig
onvoldoende reden om het gebied opnieuw aan te
processen-verbaal opgemaakt; vorig jaar waren dat
wijzen als veiligheidsrisicogebied, vindt Van Aartser nog maar 26.
en.
De bewonersorganisatie heeft in 2009 in een geOverigens blijft het wel mogelijk om overlastgevers
sprek met de burgemeester gesteld dat het fouilleeen tijdelijk gebiedsverbod op te leggen, een maatren erg vaak onterechte negatieve publiciteit over
regel waar Buurtstation van denkt dat het van poside Stationsbuurt opleverde. Van Aartsen heeft dit in
tieve invloed is op de buurtveiligheid.
zijn afweging meegenomen, liet hij via een ambteCathelijne Dommerholt

Wethouder stemt in met ontwerp

ondergrondse fietsenstalling Station
Enige tijd geleden is de ideevorming over het herin- geen geld beschikbaar voor deze dure oplossing.
richten van het Stationsplein gestart.
Ingenieursbureau Arcadis heeft de opdracht voor
De reden hiervoor is de verwachte reizigersgroei op het voorontwerp gekregen.
station HS en daarmee ook voor de tram. Er komt
Madeleine Steigenga
deels nieuw trammaterieel en de tramperrons moeten daarop aangepast worden.
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling heeft in
het voortraject hiervan – programma van
eisen, variantenstudie en schetsontwerp –
ook de verschillende werkgroepen van
stichting Buurtstation geraadpleegd. Een
belangrijk item dat op tafel kwam was de
snel groeiende behoefte aan ruimte om
fietsen te stallen. De huidige stationsfietsenstalling is te klein. Op dit moment worden buiten onder de overkapping en langs
de aanlooproutes veel fietsen geplaats
door treinreizigers. Alsnog heeft wethouder Smit ermee ingestemd om bij het
voorontwerp voor het Stationsplein een
ondergrondse fietsenstalling in de planvorming mee te nemen. Er is echter nog

Wijkcoördinator Fietsersbond: Michiel van Bokhorst stelt zich voor
Mijn achtergrond
Ik ben Michiel van Bokhorst, 30 jaar oud.
Sinds oktober 2006 woon ik in de Stationsbuurt in het complex De Ellips; dicht bij de
binnenstad en bij het station Hollands Spoor.
Oorspronkelijk kom ik uit Zoetermeer. De
afgelopen jaren woonde ik in Delft, waar ik
aan de universiteit Civiele Techniek heb gestudeerd. Na nog korte tijd te hebben gestudeerd in Rotterdam ben ik toch maar eens
aan het werk gegaan. Momenteel werk ik bij
de verkeerskundige afdeling van de gemeente Delft. In mijn werk houd ik me niet
bezig met fietsen. Wel fiets ik iedere dag
heen en weer naar Delft. Naar de sportschool hoef ik dus niet meer. Fietsen is zowel lichamelijk als geestelijk gezond, zeer
sportief en het neemt weinig ruimte in. Daarnaast is het heel goedkoop! Veel problemen
van de huidige samenleving verdwijnen als
sneeuw voor de zon als iedereen gaat fietsen. Ideaal dus!
Helaas valt Den Haag me nogal tegen wat
betreft fietspaden en andere fietsvoorzieningen, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld
Zoetermeer en Delft. Helaas is ook de Stationsbuurt nog geen fietsersparadijs. Met mijn
achtergrond als verkeerskundige en als ervaringsdeskundige op de fiets, is het natuurlijk niet raar dat ik lid van de Fietsersbond
ben geworden. Binnen de bond ben ik sinds
19 januari wijkcoördinator voor de wijken
Stationsbuurt en Schilderswijk. Ik zeg overigens bewust de ‘wijk’ Stationsbuurt, want
volgens de gemeentelijke indeling hoort daar
ook de Rivierenbuurt bij (wat de meesten als
Stationsbuurt zien, noemt de gemeente weer
Huijgenspark). Om het compleet te maken
zit ik sinds kort ook in de verkeerscommissie
van het Buurtstation.

kunnen verzachten. Ook ervaar ik haast dagelijks dat automobilisten op het Stationsplein na de vele verkeersstromen van trams,
auto's en voetgangers wel eens vergeten dat
er ook nog fietsers langsrijden. Daarnaast
zijn er nog veel lastige oversteekplekken,
veel plekken met slecht wegdek of plekken
met onvoldoende ruimte voor fietsers. En
dan zijn er nog de vele gestalde fietsen rond
het station. De eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat fietsers er zelf ook vaak een potje van
maken.

de korte of middellange termijn op de onderhoudsplanning. Door het knelpunt gelijktijdig
met het onderhoud aan te pakken wordt gemeenschapsgeld bespaard. Als de gemeente een gevaarlijk en urgent fietsknelpunt niet
of onvoldoende oppakt, kan via mij het bestuur van de Fietsersbond Den Haag bereikt
worden
om
actie
te
ondernemen.
Tot slot
De Fietsersbond Den Haag hoopt graag snel

van u te horen over uw fietsknelpunten. Ik
ben zelf nog zoekende naar een precieze
invulling van mijn rol als wijkcoördinator.
Aangezien ik ook een voltijdse baan heb en
ook ander vrijwilligerswerk doe, zal het niet
altijd lukken op korte termijn te reageren en
direct te gaan kijken. Graag uw begrip hiervoor.
Michiel van Bokhorst
m.vanbokhorst@gmail.com

Meld uw fietsknelpunt
Samen met u wil de Fietsersbond Den Haag
de fietssituatie in de hele stad verbeteren.
Den Haag is zo groot dat een paar mensen
in het bestuur van de Fietsersbond Den
Haag niet de hele stad kunnen overzien. De
wijkcoördinator is de oren en de ogen in de
wijk van (het bestuur van) de Fietsersbond
Den Haag en inventariseert de fietsknelpunten in de wijk.
Wat te doen als u een fietsknelpunt weet?
Wat kleinere zaken als losliggende tegels
kunt u eenvoudig zelf melden via het Gemeentelijke
Contactcentrum
of
via
www.denhaag.nl/home/contact. Daarnaast
heeft de Fietsersbond Den Haag samen met
het Haags Milieucentrum een website voor
het
melden
van
fietsknelpunten:
www.fietsindeknel.nl. De gemeenteambtenaren kennen deze website ook. Als het knelpunt dat u wilt melden er al staat, kunt u een
reactie toevoegen. Hierdoor is te zien dat
meerdere mensen dit punt als knelpunt ervaren.

Wat gebeurt er met uw tips
Het is de gemeente die knelpunten moet
oplossen. Vaak pakken zij knelpunten op,
die zijn gemeld. Soms gebeurt er ook niets.
Fietsen in de Stationsbuurt
In de Stationsbuurt vormt vooral het Rijs- Daar kunnen allerlei redenen aan ten grondwijkseplein een barrière. Een tweerichtingen- slag liggen. Soms is er geen geld, liggen
fietspad rond het plein zou al heel wat leed prioriteiten elders of staat een straat al voor
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Kop van Jut Carnivale
Het festival Kop van Jut Carnivale is de winnaar geworden van de
prijs Binnenstad Buitengewoon... Feestelijk! 2009. Met de toekenning
van deze prijs heeft het Bureau Binnenstad Buitengewoon haar bijzondere waardering gegeven aan een nieuw en origineel initiatief,
dat de pers in zowel binnen- als buitenland heeft gehaald.
Bureau Binnenstad Buitengewoon heeft deze prijs in 2007 ingesteld
om de in de binnenstad actieve ondernemersverenigingen uit te dagen om hun winkelgebied op een feestelijke wijze te profileren met
een evenement.
De Kop van Jut Carnivale is buitengewoon blij met deze prijs en de
erkenning van het festival die er uit spreekt. De stichting heeft besloten om te gaan voor een editie 2010. De Carnivale zal dus wederom
neerstrijken in Den Haag op 28, 29 en 30 december.
Magie en betovering
Alweer bijna 3 maanden geleden is in het Huygenspark de eerste
editie van de Kop van Jut Carnivale gehouden. Drie dagen lang was
het park omgetoverd tot een wereld waar magie, betovering en verwondering hoogtij vierden. Ondanks de koude hebben meer dan

5000 bezoekers een bezoek gebracht aan de Stationsbuurt. Vanuit
de hele stad en het hele land hebben we berichten ontvangen dat
iedereen het fantastisch vond. Acts zoals het ´insect circus´ uit Engeland, de vrouw zonder hoofd, het vlooiencircus en de gorillavrouw
verwonderden iedereen in het park met hun opvoering. Van klein tot
groot, iedereen heeft genoten van de duizenden lichtjes in het park.
"Dat dit kan in de Stationsbuurt!", "wat een leuk park", " volgend jaar
weer?", waren veel gehoorde reacties.
Dank aan de buurt
De opening werd gedaan door burgemeester Van Aartsen. Met een
harde klap op de Kop van Jut was de Carnivale geopend en konden
velen genieten van de kermis van weleer. De organisatie is trots op
iedereen die heeft meegeholpen met het realiseren van dit fantastische nieuwe Haagse evenement. Maar bovenal heeft de buurt geweldig geholpen door zich flexibel op te stellen richting ons. Want er
zal vast wel bij eenieder wat overlast zijn geweest. Dank hiervoor.
Er is alweer druk contact tussen ons en de Carnivale om op de volgende editie nog meer magische acts, o.a. uit het verre oosten, te
laten komen! "wie durft, wie durft, komt dat zien: de barbier met het
mes en het vuur"
Joris Hentenaar, voorzitter Kop van Jut Carnivale

De Sleutelspecialist in een nieuw jasje
Iedere Stationsbuurtbewoner heeft vast wel
eens een sleutel laten bijmaken bij De Sleutelspecialist in de Wagenstraat. Dan werd u
vast en zeker geholpen door een lid van de
familie Smeets, die de zaak in 1925 heeft
opgericht.
De heer Huub Smeets vindt nu dat hij lang
genoeg aan het roer heeft gestaan en dat
het tijd wordt dit over te dragen aan zijn opvolgers: Wilco Smit en Jeroen Cobelens.
Natuurlijk zullen zij de eerste tijd worden
bijgestaan door Huub die hen de ins en outs
van de winkel zal bijbrengen. Wilco en Jeroen gaan er hard tegenaan om de klanten
met hetzelfde enthousiasme en dezelfde
vakkundigheid te helpen, net zoals de familie Smeets dit gedurende 85 jaar heeft gedaan.
Het bestaande assortiment zal door hen
worden uitgebreid met zowel groot als klein
sanitair. Een andere verandering binnen De
Sleutelspecialist is, dat er nu ook een onderhoudsbedrijf aan is gekoppeld. Hierbij kunt u
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denken aan dak-, zink- en loodgieterwerkzaamheden. Ook voor ontstoppingen, timmer- en onderhoudswerkzaamheden kunt u
bij hen terecht. Binnenkort wordt er een
‘zinkstraat’ achter het magazijn geplaatst.
Hier kunt u zink bestellen maar de heren
bieden u ook de mogelijkheid om het zelf te
zetten.
Op dit moment zijn Jeroen en Wilco dus nog
druk bezig de zaak in te richten maar natuurlijk bent u ook nu al van harte welkom om
uw diverse werkzaamheden door te spreken. De koffie staat klaar.
Onder de advertentie hiernaast kunt u de
aanbieding van deze keer vinden. De redactie hoopt dat Huub Smeets in goede gezondheid van zijn welverdiende rust kan gaan
genieten, en wenst Wilco en Jeroen succes
met het voortzetten van de vernieuwde Sleutelspecialist.
Amieke Vos

Prijswinnende buurtbewoner Jos Souverijn
Jos Souverijn, bewoner van De Croissant, is de winnaar geworden van de
Publieksprijs Haagse Schilderkunst
Award 2009. Deze award is een nieuwe
en prestigieuze prijs voor de schilderkunst.

Atrium van het stadhuis. Hier kon ook
het publiek via stembiljetten een winnaar kiezen voor de publieksprijs. Op
zaterdag 16 januari 2010 is deze prijs in
galerie Artifac uitgereikt aan onze buurtgenoot.

Het thema van 2009 was ‘Den Haag,
stad van Volkenrecht en Vrede’. Het
schilderij van Jos is in december, samen met het werk van de 53 andere
genomineerden, tentoongesteld in het

Jos Souverijn is al een aantal jaren
actief als kunstschilder. Inmiddels beschikt hij over een ruime en voor iedereen betaalbare collectie schilderijen die
opvallen qua kleur en compositie. In

diverse gebouwen in de Stationsbuurt
en het Centrum van Den Haag zijn al
schilderijen van hem tentoongesteld.
Vanaf 6 december 2010 komt er een
grote expositie bij galerie Artifac aan
de Noordwal 17 in Den Haag. Iedereen is welkom en krijgt zo de kans om
een van deze unieke werken aan te
schaffen. De entree is gratis.
Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06 44 54 34 85.

Jongeren en senioren
maken samen kunstwerken
Leerlingen van scholengemeenschap Den
Haag Zuidwest en senioren uit de Stationsbuurt werken samen aan kunstwerken. Elke
dinsdag komen ze samen op het atelier van
Topaze in de Spijkermakersstraat. De workshops worden afgesloten met een expositie.

patio, een uitvergroot bloemmotief en een
voetbalmoment. De meeste schilderingen
zijn van een groot formaat: twee meter bij
twee meter.

De leerlingen doen dit project vanuit hun
maatschappelijke stage en worden daarin
Het project is een initatief van Topaze, een begeleid door Stichting Mooi. De senioren
collectief van drie kunstenaars. Zij
werken samen met Stichting Mooi en
Zebra. Voor de financiering heeft
Stichting Topaze een bijdrage ontvangen van het Fonds Burgerschap
en Stichting Sluyterman van Loo.
Verder gebruikt de stichting ook haar
eigen middelen om het project te
realiseren.

zijn benaderd door ouderenconsulent Patricia Haverkort van Zebra. De senioren en
jongeren leren elkaar beter kennen en werken op deze manier zelf actief mee aan het
realiseren van een kunstwerk.

Voor meer informatie
kunstproject
Stichting Topaze
(Vanja Treffers)
tel. 365 14 23
www.topaze.net
senioren
Consulent Ouderenwerk/
Medio april worden de workshops afgesloten
Ouderenadviseur (Patricia Haverkort)
met een expositie van de gerealiseerde werken.

De senioren en jongeren zijn aan
elkaar voorgesteld en er zijn groepen
van 2 tot 4 deelnemers ontstaan. Er
wordt samengewerkt aan een abstract werk, een schildering van een
“Samen iets leuks voor elkaar krijgen”
Via Patricia Haverkort hoorde ik dat er een
project was bij Topaze: een jongen of meisje van een vmbo-opleiding wordt gekoppeld
aan een 55-plusser. Samen gaan ze een
groot doek beschilderen. Centraal daarbij
staan de ontmoeting tussen jong en oud, en
het samenwerken.
Tekenen of schilderen kan ik niet, maar
vooral de ontmoeting tussen jong en oud
maakt me enthousiast en ik mag meedoen.
Jammer genoeg heb ik een belangrijk stuk
van de eerste bijeenkomst, en dus belangrijke informatie, gemist.

de jongens wat meer tijd nodig hadden om
hun eigen ideeën naar voren te brengen,
terwijl die er wel degelijk waren.

Nieuw: Snoepwinkel Pluis

Samenwerken
Samenwerken is in deze context een vak
apart. Aanpassen is wat de jongens deden
door elk idee meteen goed te vinden, maar
wij oudjes hadden dezelfde neiging om het
de jongens naar de zin te maken. Vier mensen samen hebben het voordeel dat er ook
vier ideeën kunnen zijn en dat de uitvoering
sneller gaat. Maar het vinden van overeenstemming is moeilijker en een ander nadeel
is dat er soms wachttijden ontstaan omdat
je niet genoeg ruimte hebt om tegelijkertijd
aan het doek te schilderen.

Vrolijke kleuren
Bobby van Venetië en ik – de twee grijskopDe voldoening zit vooral in het samen uitpen – vormden op de eerste dag al gauw
voeren en zien dat je samen iets leuks voor
een team met Haider en Emrah. We hadelkaar gekregen hebt.
den aan het eind van de middag een conGer Zwijnenburg
cept waarmee we de
keren daarop verder konden en uiteindelijk een
abstract doek schilderden in vrolijke kleuren.
Leuk om de voortgang
mee te maken en te zien
dat iedereen wel inbreng
had. Ook grappig dat
daarbij individuele eigenschappen naar voren
kwamen: gevoel voor
detail, toepassen van
fijne motoriek, meer of
minder gericht zijn op
uitvoering of aangeven
van ideeën, meer of minder perfectionistisch. Ook
opvallend dat met name

In haar oude winkelpandje aan Stationsweg
13 (Wagenbrugpleintje) heeft Pluis een heus
snoepwinkeltje geopend.
Er is veel heerlijks te koop, van zelf te
scheppen drop en snoepwaar tot feestelijke
cadeauverpakkingen met lekkers. Nostalgie
in een modern jasje, handig voor geschen-
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ken of de zoete trek onderweg tussen station en binnenstad.
De winkel is open van 9.00 tot 18.00 uur op
maandag en donderdag t/m zaterdag, en op
dinsdag van 10.30 tot 18.00 uur. Niet op
woensdag en zondag. Dan is het snoepvrij.

APRIL 2010

7

Stations Buurt Theater werkt aan Huijgens
Het Stations Buurt Theater is weer van
start gegaan. Dit keer werken we aan
een vrije bewerking van ‘Trijntje Cornelis’ van Constantijn Huijgens, dat
opgevoerd gaat worden in het Huijgenspark op 10, 11 en 12 september in
het kader van het 150-jarig bestaan
van het park.
Theatermaker Michael Driebeek van
de Ven heeft personen en thema’s uit
het oorspronkelijke stuk verplaatst van
het zeventiende eeuwse Antwerpen
naar de hedendaagse Stationsbuurt. Samen
met speldocent Gary van der Heemst worden deze al improviserend door de spelers
uitgewerkt en vastgelegd tot ‘een leerzaam
en toch vermakelijk toneelspel’.
De repetities zijn elke dinsdag van 19.30 tot
22.00 uur, in de Wagenstraat 185a. Dit is

het pandje van City Mondial, niet het kantoor
op de hoek, maar 2 deuren ernaast.
Je kan je nog aanmelden om mee te doen
bij Bonny van der Burg: tel. 06 180 184 91 of
mail hs@buurtstation.nl.
Deelname is gratis!

Noordvolk ‘De kleine Johannes, a way of man’
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de beroemde Nederlandse schrijver Frederik van
Eeden werd geboren. Ter gelegenheid daarvan brengt theatergezelschap Noordvolk uit
de Van Limburg Stirumstraat zijn meesterwerk ‘De Kleine Johannes’ op verrassend
mooie wijze aan het publiek.
Van Eeden richtte in 1885 het tijdschrift De
Nieuwe Gids op. Dit tijdschrift werd de
spreekbuis van de Beweging van de Tachtigers, die zorgde voor een nieuwe ontwikkeling in de literatuur. Tot dan toe was de
kunst vooral gericht op het brengen van
moraal bij het publiek. De Tachtigers echter
schreven 'kunst-om-de-kunst' (l'art pour
l'art). Zijn beroemde boek ‘De Kleine Johannes’ staat nog steeds op de literatuurlijsten voor het eindexamen.
Storytelling in Schotland
Theatermaakster Caja van der Poel studeerde in 2008 af aan de ‘School of Storytelling’ in Engeland. Zij vertelt het verhaal
zowel in een Nederlandse als in Engelse
versie omdat het ook geprogrammeerd staat
op het ´Fringe Festival´ in Edinburgh. “Maar
in Den Haag speel ik gewoon de Nederlandse versie, dus het is echt leuk voor iedereen
uit de wijk.”

waarheid te vinden. Het wordt een lange
weg vol verwondering, verliefdheid, eenzaamheid en gevaar. Somber is de voorstelling niet; Van Eeden brengt deze serieuze
thema’s met veel humor en lichtheid. Caja
vertelt: “Dat sprak ons ook zo aan en hebben wij totaal overgenomen. Ik speel de
personages van het verhaal helemaal uit
met gekke bewegingen en aparte stemmen.
Het zijn echt allemaal leuke idioten met gekke plannen voor Johannes.” Michael: “Je
zou het best de Nederlandse ‘Alice in Wonderland’ kunnen noemen.”

Er zit muziek in de Stationsbuurt
Iedereen weet natuurlijk dat onze buurt volop
wordt bewoond door diverse soorten artiesten, waardoor de Stationsbuurt het ‘Quartier
Latin’ van Den Haag lijkt te worden. Nu zijn
we een band waarvan een deel in de
Stationsbuurt woont op het spoor gekomen, waar we toch echt wat meer over
wilden weten.
In 2002 kwamen vijf jongens, toen allemaal
begin twintig, uit diverse landen naar Nederland om aan het Haagse Conservatorium
een studie Sonology (componeren van muziek) te volgen. Twee van hen wilden hun
Bachelor gaan halen, de andere drie gingen
zich in ‘art music’ verdiepen. Alle vijf hadden
ze in hun land van herkomst in een band
gespeeld en zonder dat ze het van elkaar
wisten - want ze kenden elkaar nog niet -,
wilden ze niets liever dan ook hier in Nederland een band oprichten.
In 2004 was er een eerste optreden in Cremers van drie leden van de huidige band;
Kyle (zanger) uit de USA, Gilad (drummer)
uit Israël en Josef (keyboard) uit Duitsland.
Na dit optreden wilden deze drie er meer een
band van maken en kwamen Satoshi (gitaar
en bas) uit Japan en Roberto (ook gitaar en
bas) uit Chili erbij. Dit was het begin van de
band NiCad.

In deze formatie hebben ze na een geslaagd
optreden in een Irish Pub, in juni 2005 opgetreden tijdens het Hot Festival in het Huygenspark. Hierna volgde een auditie voor Parkpop in het Paard, waar zij als winnaar uit de
bus kwamen en ook nog op Parkpop hebben
gespeeld.
Inmiddels hebben ze twee cd’s opgenomen
“Everyday I grow” en “The Hill”, en zijn ze op
tour geweest door Israël (in 2007 en 2008)
waar Gilad vandaan komt en waar hij alle
optredens had geregeld, door Duitsland (land
van herkomst van Josef), door Frankrijk en in
2009 door de USA.
In maart 2010 staat er een groot festival in
Texas, het “South by South West” gepland.
NiCad mag hier een hele week spelen, nadat
ze hiervoor in Den Haag een wedstrijd tussen zes andere bands hadden gewonnen.
Al met al is NiCad behoorlijk aan de weg aan
het timmeren, niet alleen nationaal maar ook
internationaal. En al komen de mannen uit
alle windstreken en zijn ze inmiddels afgestudeerd, ze willen stuk voor stuk het liefst in
Nederland hun carrière verder uitbouwen
omdat, zoals ze het zelf zeggen: we like it
here in the Netherlands!
www.nicad.org
www.myspace.com/nicadmusic
Amieke Vos

Het verhaal is geschikt vanaf 16 jaar.
Reserveren: 365 86 12 of
info@regentenkamer.nl
De Regentenkamer: Lange Beestenmarkt
106-108
www.noordvolk.nl en
www.regentenkamer.nl
NOG TE ZIEN OP:
27 maart
De Regentenkamer– 14:00 uur
3 april
De Regentenkamer – 14:00 uur
10 april
De Regentenkamer – 14:00 uur

Juli: School of Storytelling London, UK
Nederlandse ´Alice in Wonderland´
16 t/m 28 Augustus: Edinburgh Fringe FestiHet verhaal gaat over een jongen op weg
val, UK
naar volwassenheid. Hij is eigenlijk op zoek
naar waar zijn plek is op de wereld. Hij
wordt gedreven door zijn wil de absolute

Jazz’in de Gracht komt er weer aan
f o t o
d o o r
Rogier
Chang
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Voor de zesde maal op rij zijn de voorbereidingen in volle gang van dit unieke festival
met een intercultureel karakter voor jong en
oud. Jazz’in de Gracht is gratis toegankelijk
voor een breed publiek, waarbij artiesten op
platbodems aanleggen bij verschillende
plaatsen aan de Bierkade en het Groene-
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wegje en hun muziek ten gehore brengen.
Onder andere Wouter Kiers komt weer en er
wordt aandacht besteed aan John Engels
die 70 wordt. Wij verwelkomen u graag op
vrijdag 11 juni en zaterdag 12 juni 2010.
Mail: info@jazzindegracht.nl.
Meer info: www.jazzindegracht.nl

KinderKoninginnedag Huijgenspark 2010
Woensdag 30 april
Een feest voor vooral jong, en oud!
Ook dit jaar vieren we weer KinderKoninginnedag in het Huijgenspark. Het leukste kinderfeest van het jaar, georganiseerd voor en
door bewoners en ondernemers uit de Stationsbuurt. De voorbereidingen zijn al in volle
gang en het belooft zoals altijd een geweldig
feest te worden.
We beginnen de dag met een kinderoptocht.
Alle kinderen en hun ouders mogen meedoen. Haal je verkleedkist maar alvast tevoorschijn. Er worden mooie prijzen uitgereikt
aan de leukst verklede jongetjes en meisjes.
En loop ook je huis eens na op overbodige
spulletjes. Een ander is er vast heel blij mee.
Op de vrijmarkt is er weer volop gelegenheid
om een mooie deal te maken. Andere vaste
onderdelen zijn het springkussen, de gouden
koets, het poppentheater, de knutseltafels en
nog veel meer!!! De attracties zijn alleen be-

stemd voor kinderen tot ongeveer 12 jaar.
Voor iedereen is er gelegenheid om iets te
eten en te drinken.
Nieuw dit jaar is het open podium. Kun je
heel goed zingen, dansen, muziek maken,
goochelen, verhalen vertellen of iets anders
en vind je het leuk om op te treden voor je
buurtbewoners? Dan is dit je kans! Je kan je
hiervoor opgeven via kinderkoninginnedag@buurtstation.nl. Je kunt dit e-mailadres
ook gebruiken om je aan te melden als vrijwilliger of gewoon voor meer informatie.
Hou voor dit laatste zeker ook onze website
in de gaten:
www.buurtstation.nl/kinderkoninginnedag.
Binnenkort wordt hier alle informatie geplaatst over het programma.
Graag tot ziens op de KinderKoninginnedag
in het Huijgenspark.

Boutique Sarah: traditioneel en trendy
Oum Sarah heeft een gat in de markt ontdekt: Arabische kleding en accessoires. Als
kind droomde Oum Sarah al van een eigen
zaak. Ze volgde een modeopleiding en begon een internetwinkel. Deze liep zo goed
dat ze nu, na amper drie jaar, haar eigen
modezaak heeft kunnen openen: Boutique
Sarah aan de Stationsweg.
Naast traditionele Arabische kleding zoals
abaya’s, jilbabs, hijaabs en niqabs, verkoopt
Oum Sarah ook sportieve jurken met capuchon en feestkleding met glittertjes. Daarnaast bestaat het assortiment uit tassen,
hoofddoekspelden, oorbellen, boeken, gebedskleedjes, biologische cosmetica, haarverzorgingsproducten en handgemaakte

zeep. Het interieur van de winkel oogt modern en door alle soorten zeepjes ruikt het er
heerlijk. De etalage ziet er in vergelijking met
sommige andere etalages aan de Stationsweg mooi en fris uit. De grijze rand aan de
buitenkant wil Oum Sarah nog wit schilderen.
Veel voorbijgangers blijven even staan om
naar binnen te kijken. “Ik zou het erg leuk
vinden als deze mensen eens binnen komen
rondkijken” zegt Oum Sarah. Ze is trots op
haar winkel en geeft graag uitleg over de
producten die ze verkoopt. Over bekendheid
van de winkel heeft ze niet te klagen. De
reclame gaat van mond tot mond en er komen zelfs al mensen van ver buiten Den
Haag.
Franka Korteweg

Kanoverhuur
Kanoverhuur Den Haag, gerund door buurtbewoners Marianne Edixhoven en Erik de
Jong, gaat 1 april a.s. weer van start aan de
Bierkade. In riante tweepersoonskano's kunt
u uw eigen stad en buurt op een unieke
manier ervaren!
Instappen gebeurd voorlopig tegenover City
Mondial bij cafe Choices. Bij voldoende be-

7 O’clock: espressobar
De Stationsbuurt is een stijlvolle (N)espressobar
rijker. George Clooney tref je er helaas niet,
maar de Irakese eigenaar Mukhalled is zeker zo
charmant. De redactie van Hollands Spoor ging
er lunchen en voelde zich door de vriendelijke
ontvangst en smaakvolle inrichting direct op haar
gemak.
Mukhalled, ook wel Moke genoemd, bedacht zelf
het concept: een luxe en betaalbare espressobar
voor iedereen die in een gezellige, rustige en
moderne sfeer wil genieten van één van de vele
soorten Nespresso koffie of Revolution thee.
Maar 7 O’clock biedt meer dan koffie en thee. Op
alle dagen van de week kan je er van 7.00 tot
19.00 uur ook terecht voor een uitgebreid assortiment broodjes, salades, gebak, ijs, sap en frisdranken. De menukaart leidt je naar allerlei landen en wereldelen. Van de sandwich Amsterdam, via Parijs, naar Andalusië. Van het broodje
Amerika, naar Buenos Aires of Bombay. De salade komt uit Groenland. Het ijs uit Australië. Om
in deze internationale sfeer contact met de wereld te houden, kan je gebruik maken van een
gratis draadloze internetverbinding. Wel zelf een
laptop meenemen.

langstelling van buur(t)vrouwen gaan we
bovendien op donderdag-avond weer van
start met "buur(t)vrouwenkano". Dit bleek
afgelopen september gezellig en succesvol.
Aanvang 19:30 uur. Duur ongeveer 2 uur.
Voor meer informatie zie
www.kanoverhuurdenhaag.nl of
070-4276889 (reserveren noodzakelijk!!).

redactie goed. Zij concludeert dat 7 O’clock qua
kwaliteit en uitstraling een aanwinst is voor de
buurt. Toch heeft de redactie een klein puntje
van kritiek: een sandwich Den Haag, salade Stationsbuurt of Wagenstraatlimonade staan (nog)
niet op de kaart. De immens grote poster van het
Binnenhof in de zaak, maakte dit gelukkig weer
goed.
Franka Korteweg
7 O’clock
Wagenstraat 187
2512 AW Den Haag
www.7oclock.nl

De koffie en kraakverse broodjes smaakten de
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Mentorschap
vrijwilligers gezocht voor belangrijk werk
Mentor word je uit liefde voor je medemens
Sinds begin 2008 is in onze regio de Stichting Mentorschap Haag en Rijn (SMHR),
gesubsidieerd door het Ministerie van VWS,
actief.
Deze Stichting richt zich op het aanstellen
van vrijwillige mentoren voor meerderjarige
cliënten met dementie, een verstandelijke of
psychische beperking. Dit zijn mensen die
niet meer zelf in staat zijn om over belangrijke zaken in hun leven te beslissen. Meestal
hebben ze ook geen familie of netwerk
waarop zij kunnen terugvallen. De mentor is
verantwoordelijk voor de persoonlijke zorg/
welzijn van de cliënt.
De mentoren worden opgeleid en daarna
gekoppeld aan bij de Stichting aangemelde
cliënten. Als de samenwerking goed verloopt wordt er een aanvraag ingediend bij de
kantonrechter om de kandidaat-mentor officieel als mentor aan te stellen.
Het is hoogwaardig vrijwilligerswerk dat
voorziet in een toenemende behoefte. Door
de maatschappelijke vergrijzing en individualisering zijn er steeds meer mensen zonder
eigen netwerk.

meer vraag naar mentoren zal zijn. SMHR
werft en traint daarom vrijwilligers die mentor willen worden. Tijdens deze training
wordt onder andere aandacht besteed aan
ziektebeelden van mogelijke cliënten, aan
juridische kwesties en aan contact met professionele hulpverleners. Na deze training
wordt een mentor gekoppeld aan een cliënt.
De SMHR blijft een mentor ook na de training intensief begeleiden.
Persoonlijke aandacht
De zorg die de cliënt nodig heeft is het belangrijkste aandachtsgebied van de mentor.
Niet alleen om over een zorgpakket te praten, maar ook gewoon voor de gezelligheid.
Kan iedereen mentor worden? Je moet echt
van mensen houden en het belangrijk vinden dat een ander waardig kan leven. En je
moet er de tijd voor vrij willen maken, want
een mentorschap ga je voor een langere tijd
aan.

SMHR is voor haar cliënten dringend op
zoek naar mentoren en kan uw hulp dus
advies en hulp aan
goed gebruiken. Iets voor u? Neem contact
op met Ellen Vos, coördinator van de stichting via telefoonnummer 070-3453184 of Voor eigenaren van appartementen is er de
Scholing
stuur een e-mail naar denhaag@smhr.nl. VvE-balie (VvE = Vereniging van Eigenaren).
Uit onderzoek van het Ministerie van VWS is
De VvE-balie is een onafhankelijk adviesbuBekijk ook onze website www.smhr.nl.
gebleken dat er de komende jaren veel
reau binnen de gemeente Den Haag, die hiermee VvE’s wil ondersteunen en stimuleren
Voor u, door met het onderhoud van hun complex.

Gratis

Vereniging van Eigenaren

Subsidie Bouwen aan leefbaarheid

Met de subsidieregeling ‘Bouwen aan leefaarheid’ wil de gemeente Den Haag de stad
nog leuker maken. Voor u. Maar vooral mèt
u. Tot 1 juni 2011 kunt u ideeën indienen die
te maken hebben met wonen en bouwen.
Wie weet past uw idee goed binnen de regeling en kunt u geld van de gemeente krijgen om het te realiseren! Iedere inwoner
van Den Haag kan zijn of haar idee insturen.

Voor wie is het?
Iedere inwoner van Den Haag kan zijn of
haar idee insturen. Ideeën zijn verdeeld in 4
thema's. U kunt in uw eentje meedoen,
maar ook als groep met een vereniging of
stichting.

Contact
Meer informatie over de subsidie ‘Bouwen
aan leefbaarheid’ krijgt u bij de afdeling Woningzaken van de Dienst Stedelijke OntwikHeeft u een goed idee om uw wijk leuker,
keling. U kunt ook bellen met de projectleimooier of spannender te maken? Dan kunt
der mevrouw B. Ramdhani op telefoonnumu geld krijgen van de gemeente om dat idee
mer 353 75 40.
uit te voeren.

Wat doet de VvE-balie
De balie geeft gratis advies en hulp bij het
actief maken en houden van de VvE, zij biedt
hulp bij het oplossen van problemen, bepaalt
samen met de VvE de maandelijkse VvEbijdrage, biedt hulp bij het organiseren van
onderhoud, zorgt voor kennisuitwisseling en
organiseert informatiebijeenkomsten.
De VvE-balie heeft een test ontwikkeld waarin
eigenaren kunnen nagaan of hun VvE goed
functioneert. De test is zowel voor eigenaren
als aspirant-kopers te gebruiken. U kunt de
test vinden op
www.onderhoudmetjeburen.nl.
Sinds 1 mei 2008 zijn de volgende nieuwe
regels van belang:
Alle VvE moeten reserveren voor onderhoud, dit geldt dus ook voor ‘slapende’
VvE’s. (de term slapend betekent dat er
geen gezamenlijk onderhoud wordt georganiseerd en daarvoor wordt gespaard.
De VvE is er dus altijd als je een appartement koopt. Je koopt eigenlijk het appartementsrecht)
Met 4/5 van de stemmen kun je de Aktie
wijzigen (alleen van nut bij VvE’s vanaf 5
appartementsrechten).
VvE’s moeten ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. De hele VvE is
hiervoor verantwoordelijk. Als dit niet
gebeurt, kan de VvE een boete krijgen.

Patstelling renovatie

EXTATE BV
STATIONSWEG 84
2515 BP ‘S-GRAVENHAGE
TEL 070 – 7118627 / FAX 070 – 7118628
WWW.EXTATE.NL / INFO@EXTATE.NL
KOOP – VERKOOP – HUUR – VERHUUR
NIEUWBOUW – BEHEER – TAXATIES
RENOVATIES – HYPOTHEKEN
VERZEKERINGEN
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Zou het er ooit van komen: de renovatie van
de appartementen in de Van Hogendorpstraat?
Het was zo dichtbij, dachten de bewoners.
Zestien van de een en twintig huishoudens
hadden al een contract voor de werkzaamheden getekend, maar er waren er ook die
steeds een contract met onjuiste gegevens
kregen. Die mensen wilden wel hun handtekening zetten, maar dan natuurlijk wel onder
een contract dat klopt.
Wat schetst de verbazing van de bewoners
toen er een brief op de mat viel met de mededeling dat de WOM afziet van de werkzaamheden?!
Reden: er zouden te weinig contracten zijn
getekend! Wettelijk moet 70% van de bewoners akkoord gaan met een woningverbetering die huurverhoging met zich meebrengt.
Alleen het casco onderhoud zal nu
plaatsvinden. Maar verder: geen nieuwe puien met dubbel glas, geen frisse
nieuwe keukens, badkamers en toiletten en geen individuele HR ketels met
bijbehorende nieuwe radiatoren.
En dat terwijl sommige bewoners al
een contract over meerkosten met de
aannemer hebben gesloten en daar
ook voor hebben betaald.
De individuele keuzes voor bijvoorbeeld de kleur van tegeltjes en keukenbladen hebben de bewoners al een
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Informatieavond
Eind oktober 2009 waren er op uitnodiging
van DSO dertig bewoners uit de Rivierenbuurt
en Stationsbuurt aanwezig om geïnformeerd
te worden over hoe zij de VvE actief kunnen
houden of activeren. Hieronder twee typische
vragen die tijdens de informatiebijeenkomst
zijn gesteld.
Wat moet er minimaal gebeuren om een VvE
te activeren?
Eigenaren moeten ter vergadering bij elkaar
komen en besluiten nemen over bestuurder,
maandelijkse bijdragen, incassomandaat,
enz. De vereniging moet zich inschrijven bij
de Kamer van Koophandel en een bankrekening openen.
Wat gebeurt er als de rest van de eigenaren
niet mee willen doen met het activeren van
deVvE?
Het is een verplichting volgens de wet, dus de
eigenaren moeten wel meedoen. Als de eigenaren hun medewerking niet willen verlenen
en u krijgt niet alle eigenaren op 1 lijn, dan
kunt u contact opnemen met de VvE-balie en
dan kunnen zij voor u een vergadering verzorgen waar een van de VvE-adviseurs bij zit
voor advies en bemiddeling.
Meer informatie
Voor een compleet beeld van het functioneren van een VvE en de meest gestelde vragen en antwoorden gesteld op de bijeenkomst, kunt u de website
www.onderhoudmetjeburen.nl raadplegen.
Het is ook mogelijk om telefonisch contact op
te nemen met de VvE-balie,
telefoon 353 32 81.

Van Hogendorpstraat 13-19F
jaar geleden kunnen maken in de containers
waarvan er nu al een jaar nog een van in de
straat staat opgesteld.
Hoe nu verder? De bewonerscommissie Het
Hogendorp, die zich al meer dan twee jaar
inzet voor de renovatie, gaat in protest. Bij
het College van burgemeester & wethouders, bij de gemeenteraad, bij de WOM en
nog meer instanties. Inmiddels is het team
van de serie “’t is fijn achter het Rijswijkseplein” op bezoek geweest om te filmen. Deze serie wordt uitgezonden door TV
West op zondagavond om 17.29 uur.
Maar of de zorgvuldig uitgezochte tegeltjes
ooit te bewonderen zullen zijn in een van
deze appartementen? Wie het weet mag het
zeggen.
Marijke Blokland
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Heilig brood
In Nederland wordt 60 kilo brood per
jaar per persoon gekocht. Dat eten
we niet allemaal op. Brood wordt
snel oud. Zodra het uit de oven komt
begint het al uit te drogen. Een deel
van deze hoeveelheid brood belandt
daardoor in de vuilnisbak, het park,
de struiken of de sloot. Zonde toch?
Brood heeft van oudsher in diverse
culturen een religieuze of spirituele
betekenis. In de christelijke cultuur
staat brood symbool voor het lichaam van Jezus. Het broodhaantje
bovenop de Palmpasenstok verwijst
naar het verhaal van Petrus. Brood
delen en samen eten zijn uitingen
van naastenliefde, saamhorigheid,
vriendschap en verbroedering.
In de islamitische cultuur is verkwisting van voedsel een zonde. Vooral
verkwisting van brood. Brood weggooien kan echt niet. Brood is heilig.
Aan de vogels voeren mag wel. Dan
heeft het nog een doel.
De vogels zijn er blij mee. Wie naar
de rondvliegende meeuwen en andere vogels in de Stationsbuurt kijkt,
ziet aan hun dikke lijven dat ze dit
extra eten eigenlijk niet nodig hebben.
En wat er
extra in gaat,
moet er ook
weer uit. De
huizen en de
geparkeerde
auto’s zitten
dan ook onder de vogelpoepflatsen.

Erger is, dat het voedsel dat op
straat achterblijft ook ongedierte
aantrekt, zoals ratten en muizen.
Van deze ziekteoverbrengende
knaagdiertjes is niemand gediend.
Zeker niet op plekken zoals het park,
waar ook kinderen spelen.
Voor de overlast door de broodresten op straat heeft de gemeente Den
Haag een oplossing bedacht: de
broodcontainer. Een broodcontainer
is een afvalcontainer waar alleen
brood in gegooid mag worden. Het
brood in de containers wordt niet
vernietigd, maar gecomposteerd en
als mest hergebruikt. Door deze
verwerking kunnen ook mensen die
vanwege hun geloof geen brood
mogen weggooien, gebruik maken
van de broodcontainer.
Er zijn 4 broodcontainers in Den
Haag:
- Herman Costerstraat (op terrein
stadsboerderij Woelige Stal)
- Ketelstraat (hoek Stuwstraat)
- Tenierplantsoen (naast stadsboerderij de Schildershoeve)
- Stuwstraat (naast stadsboerderij de
Molenweide)
De broodcontainers blijken door de
bewoners in en rondom deze straten
goed gevuld te worden. Voor de
bewoners van de Stationsbuurt liggen de containers een paar straten
te ver om met een zakje brood naar
toe te gaan. Gemeente Den Haag:
misschien nog één broodcontainertje
erbij? In de Stationsbuurt?
Franka Korteweg

Verkiezingskoorts in de Stationsbuurt
Bij het verschijnen van deze krant
zijn de zetels voor de gemeenteraad
net verdeeld. De afgelopen weken
en maanden was het campagnetijd
voor de gemeenteraadverkiezingen.
De redactie heeft gepeild hoe de
verkiezingen leefden in de Stationsbuurt.

moest vooral kritische vragen van
bewoners beantwoorden. Waarom
het belastingkantoor nog dichtgetimmerd is, waarom er zo veel dezelfde
winkels zijn, waarom het Stationsplein zo onguur is etc. Hij kreeg de
ruimte om de visie van de gemeente
toe te lichten.

Een enkele verdwaalde poster
Op straat was er niet heel veel van
de verkiezingen te merken. Een enkel huis leek ineens te koop gezet,
maar dat bleek het nieuwe campagnemateriaal van de PvdA te zijn. Hier
en daar hing een verdwaalde poster,
vooral van de Haagse Stadspartij en
de Islamdemocraten. En dan was er
nog de campagnebus van nummer
20 van de kandidatenlijst van de
PvdA, Saeed Katiraei, die met enige
regelmaat in de wijk geparkeerd
stond. Saeed lachte ons toe met de
boodschap dat hij opkwam voor jongeren, studenten en ouderen. Helaas voor de jongeren, studenten en
ouderen heeft Saeed het niet gered.
Ook qua campagne-activiteiten viel
het mee. De VVD flyerde verdienstelijk huis-aan-huis om buurtbewoners
te ronselen voor een wandeling met
twee kandidaatraadsleden. De kandidaten wandelden door de buurt
van De Overkant naar De Paas,
waar de wandeling op traditioneel
liberale wijze werd afgesloten met
een borrel.

Buurtbudget en beeldende uitspraak
De anderen hadden soms moeite
ertussen te komen en moesten zich
beperken tot plannen voor de toekomst. Ger Jan Bakker van het CDA
(groen sjaaltje) wilde een leefbare en
veilige wijk en minder belwinkels.
Catharina Abels van de VVD (kleurig
sjaaltje) die eerder al door de wijk
wandelde, had de stukken goed bestudeerd. Zij vond dat er allerlei zaken moesten worden aangepakt en
was voor een buurtbudget voor de
buurt. Inge Vianen van GroenLinks
(geen sjaaltje), nog niet zo lang bewoner van Den Haag en positief van
karakter, had ook vragen aan de
zaal om iets van de wijk te leren. Mij
bleef haar beeldende uitspraak bij
dat zij met bezoek altijd afsprak op
Hollands Spoor, zodat zij na 100
meter wandelen even om kon kijken
hoe mooi het station in het avondlicht is.
Conclusies politieke forumavond
En waar leidde dit allemaal toe in
termen van plannen:
Er moet kerstversiering komen in de
Stationsbuurt met Kerst.
De omgeving van Hollands Spoor
moet op de schop: een veiliger
Stationsplein en een goede onderdoorgang.
Met het belastingkantoor moet nu
echt eens aan de slag worden
gegaan. En kan het niet gesloopt worden in plaats van verbouwd?
Het winkelbestand moet diverser.
Veel mensen wilden invloed op
het winkelbestand. De wethouder wilde vooral ook een winkelstraatmanager.
Het buurtstation moet goede huisvesting krijgen.

Drie sjaaltjes en twee cameraploegen
Hoogtepunt in campagnetijd was de
door het Buurtstation georganiseerde forumavond over de toekomst
van de Stationsbuurt. Terwijl het
kabinet in diepe crisis was over de
missie in Uruzgan, debatteerden vier
kandidaat-gemeenteraadsleden en
circa veertig buurtbewoners op 17
februari over dit thema. Een goed
initiatief, waar buurtbewoner Harrie
Kampf veel energie in had gestoken.
Er leek iets te gaan gebeuren gezien
de aanwezigheid van maar liefst
twee cameraploegen.
Het werd een wat wonderlijke avond.
Wethouder Marnix Norder (met rode
Of het ook echt gaat gebeuren? Lasjaal) zat er meer als wethouder dan
ten we over vier jaar het gemaakte
als kandidaat-raadslid. Voor hem
beeldmateriaal nog eens bekijken!
was het een soort inspraakavond. Hij
Vries Kool

Columns
Kippensoap: Chaos

bouw is klaar, de bouwradio’s zijn weer meegenomen en de studenten hebben hun gordijnen opgehangen. Van de studenten merken Loes en het AmIn de vorige kippenbericht las u dat we middels een sterdammertje niks, de rust is weer neergedaald in
kippenhouderij de economische crisis op een afde kippentuin.
stand gaan houden. Al maanden worden elke ochLoop toch niet zo opgejaagd rond, mopperen ze.
tend wat handjes graan, wat zorgvuldig verzorgde
Geniet daar nu eens van!
luxe voedselresten en vers water ingebracht. Resul- Pak de draad op en kom op tijd!
taat? Ho maar.
Ik kijk de dames met een verwilderde blik aan. Op
De dames houden niet van de vrieskou. Ze komen
tijd? Niets te doen? Neem alleen al het autoverkeer
niet enthousiast aanhuppelen als het opendoen van
op de Stationsweg. Sinds het VCP-plan zijn er mode tuindeuren hun maaltijd aankondigt, en blijven op
menten waarop de straat in het weekend niet meer
stok. En daarmee start de negatieve spiraal. Het
is over te steken. Daar sta je dan met je kippenvoer.
ritme is eruit. Het is niet alleen het ontmoedigen van
Maar ook de vele acties vragen tijd. Want de eierende kippenboer-in-spé. Maar ook de tuinhuishouding
verkoop kan niet starten in een winkel aan een romwaar het mis gaat. Want wanneer de kippen hun
melige Stationsweg. En sinds de vorige kippenvereten niet direct verwerken trekt het mee-eters aan.
haaltje blijken bij de Kamer van Koophandel zich
Om dat te voorkomen wordt de uitloopren afgeslomeer eieren-verkooppunten aan te melden die zich
ten. En wordt de vrije-uitloop kip veroordeeld tot een
langs de Stationsweg en in de Bazar willen vestibestaan als scharrelkip. Die bevestigd wordt in haar
gen. Dan moet je ook meer kopers langs krijgen.
gedrag. Zij verwordt geheel vrijwillig tot opstok-kip.
Boven aan onze agenda staat het te vriend houden
En wat doen twee dames op stok? Kletsen! Sjagrijvan de filmploeg die over het Rijswijkse plein rondnig mokkend commentaar geven op alles en iederdartelt, op zoek naar ingrediënten voor onze eigen
een. De twee rode katers en twee zwarte poezen
Prachtwijksoap. Gratis reclame voor de Stationsdie de kippentuin gebruiken om voor nageslacht te
buurt-eieren en zo halen we ook klanten uit de Rizorgen worden gespaard. Want daar moeten ze
vierenbuurt binnen. De onderdoorgang naar Laakmee dealen als het zomertijd is en ze de tuin weer
noord via de Stationshal is onmisbaar, zodat ook
willen innemen. Maar uw kippentuin-reporter krijgt er
onze buren uit Laak komen winkelen, ons volgende
van langs. De inkoop wordt becommentariseerd:
actie-punt. En dan die reizigers, die geplet worden
‘Hele graankorrels uit Rijswijk? Wij hebben liever
tussen de trams op het Stationsplein, of omvergerevan de molen in Delft’. Een bedankje of een vriendeden worden door een te hard voorbij denderende
lijk getok kan er niet vanaf als er gevoerd wordt. En
bus. Hoe krijgen we die langs onze winkels? Daarde voedertijden worden nauwkeurig in de gaten
voor moeten we naar stadsgewest Haaglanden.
gehouden. Door de week worden de dames met
Kortom, een mooie Stationsweg, een ruime entree
zekere regelmaat voorzien van hun natjes en droogvoor heel Den Haag, en onze gezamelijke toekomst
jes, maar in het weekend ligt dat anders. Je moet
als producent en ondernemer van Stationswegtoch ook eens uitslapen. Dat was nooit een proeieren is gebeiteld.
bleem, maar deze winter wordt er gemorreld aan de
De eerste stap hebt u al opgemerkt: de verhuizing
goede verhoudingen.
van de bewonersorganisatie naar een mooie lichte
Is dat terecht? De dames concluderen vanuit hun
ruimte, net iets dichter bij de kippentuin. Waarom?
kippenhok-perspectief dat ‘de klus geklaard is’. De
Kom naar de lentereceptie 16 april op Stationsweg 137 en
aanschouw de ruime keuken met het 4-pits gasfornuis.
U begrijpt het. We snakken naar het eerste lente-ei.
Madeleine Steigenga

Stationsbuurtnostalgie
Zondagsmorgens was het altijd stil op het Hofwijckplein. Het Roomse leven begon die dag met een
aantal missen opgedragen in de St. Jozefkerk aan
de Van Limburg Stirumstraat. De meeste kinderen
zaten nooit in de vroegmis, maar altijd in die van
rond tien uur. Omdat er dus op straat dan weinig te
beleven was ging ik uit een soort solidariteitsgevoel
met ze mee. Daar ik zelf buitenkerkelijk was opgevoed, waren alle rituelen me vreemd. Maar ik leerde
al snel de functie van het wijwaterbakje aan de muur
en een kruisje te slaan.
Als het tijd was voor de collecte kwamen er paters
met zwarte collectezakjes aan lange hengels de
rijen afwerken door een ieder het zakje voor de
neus te houden, tot die er zijn bijdrage in deponeerde. Aangezien ik het zonde vond om de eventuele
zakcentjes die ik had daaraan op te offeren, deed ik
maar alsof ik er wat in deed, maar de pater had een
geoefend oor en hij kende zijn pappenheimers.
Dwingend werd het zakje nog een keer heen en
weer geschud en pas als je verontschuldigend je
handen ophief ging hij licht geërgerd verder. De
kinderen die collectegeld van huis meekregen dachten er niet aan om te frauderen, dat moesten ze
later weer opbiechten en dat kostte vele
‘Weesgegroetjes’! En tegen de pastoor loog je niet,
dat was ondenkbaar…
De achterste rijen in de kerk werden voornamelijk
bezet door kinderen en daarom stond er ook altijd
een soort toezichthouder achterin in de vorm van
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een wel heel grote en streng kijkende pater. Hij
schroomde ook niet om met die strenge blik en een
priemende vinger een raddraaier eruit te halen en
even naar buiten te brengen. Toen ik voor de tweede keer met een roodgloeiend oor op straat stond
besloot ik dat het mijn laatste kerkgang was geweest!
Het was voor Kees van Halderen en mij een eind
lopen naar onze school in de Asstraat, maar
daar vonden we wat op. Lijn 10 had een halte in de
Hofwijckstraat en als die wegreed renden wij er achteraan en sprongen achter op de bumper met onze
voeten op de koppeling en hangend aan de dikke
zwarte slang. De volgende halte was pas bij de
Draaistraat en dan stonden we vlak bij school! Terug naar huis moest je héél snel zijn, want de bestuurder zette er gelijk vanuit de Draaistraat de sokken in; hij moest vaart maken om over de Laakbrug
te komen.
Natuurlijk, het was niet helemaal zonder gevaar,
maar het ging allemaal een stuk langzamer dan
tegenwoordig. Er was nauwelijks autoverkeer, de
Rijswijkseweg was nog volledig bestraat met
‘kinderhoofdjes’ met aan de zijkant een strook vlakke steentjes voor de fietsers. Die kinderhoofdjes
daar heeft Jan Jansen wel eens kennis mee gemaakt. Hij reed ook een keer mee en viel er vlak
voor de Laakbrug vanaf. Ach, een paar ontvelde
knieën en dat was ‘t. Tetanus en colibacteriën hadden op ons geen vat, we hadden genoeg antistoffen.
Guus’
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Jos Jas drogisterij Stationsweg 63

Apotheek Van Beest, al jaren uw vertrouwde adres in de wijk
voor al uw medicijnen en medicijn adviezen.
Heeft u veel medicatie en ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij kunnen uw medicatie leveren in een medicatierol. Uw medicatie is dan al voor u uitgezet in zakjes. Dit bespaart u tijd en geeft minder verwarring. Wij vragen ook voor u de recepten bij de arts aan.

Specialist in voedingssupplementen +Postkantoor

Chinees-Surinaams Eethuis
Stationsweg 53
2515 BJ Den Haag
tel. 070 326 39 30
fax 070 331 60 54
www.winstonweiwei.nl
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