Kapper
Dick de Vries
Op de hoek van het
Stationsplein en de
Hoefkade, op Stationsweg 133A, zit al sinds
mensenheugenis kapperszaak Dick de Vries.
Hollands Spoor sprak
met hem over de buurt,
het Haags kapperscollectief en kapsels waar
je je ei in kwijt kunt.
Interview op pagina 6.

Buurtkunstenaar

Marc Susan:
kritisch, selfself-made
en betrokken
Lees het interview met deze veelzijdige kunstenaar, die onder andere
schitterende foto’s van de Stationsbuurt maakt, op pagina 7.
7
Of bewonder zijn werk op
www.marcsusan.com

KinderKoninginnedag Huijgenspark 2012
KinderKoninginnedag, het leukste feest voor kinderen, hun ouders en andere buurtbewoners
op koninginnedag, blijkt recessieproof. De vijfde editie komt eraan.
Haal je verkleedkist en overbodige spullen alvast van zolder. We beginnen om 10.00 uur
met de bekende kinderoptocht. Kom je als
brandweerman, prinses, piraat, je favoriete dier
of iets anders? Alles is mogelijk. De mooiste
creatie belonen we met een leuke prijs.
Daarna is het tijd voor de vrijmarkt. Een mooie
deal maken is natuurlijk mogelijk door de verkoop van spullen. Maar ook muziek maken,
limonade verkopen, iets knutselen, iets geks
doen met kinderen, voorlezen, toneelspelen of
iets heel anders doen is mogelijk. Sterker, dat
is eigenlijk de bedoeling op KinderKoninginnedag! De vrijmarkt is alleen niet bestemd voor
professionele verkoop.
Andere vaste onderdelen zijn de gouden koets, het
speelplein, het poppentheater, de knutselactiviteiten
en nog veel meer! De attracties zijn bedoeld voor
kinderen tot ongeveer 12 jaar. Voor iedereen is er
gelegenheid om iets te eten en te drinken.
Tot slot wijzen we je ook graag op 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.

Meld je hiervoor aan via
kinderkoninginnedag@buurtstation.nl. Je kunt dit emailadres ook gebruiken om je aan te melden als
vrijwilliger.
Meer informatie, waaronder veel foto’s van de vorige
edities, is te vinden op onze websites:
www.buurtstation.nl/kinderkoninginnedag
www.facebook.com/kinderkoninginnedag
Graag tot ziens op de KinderKoninginnedag in het
Huijgenspark.

Muziek op Hollands Spoor
Het Station is aan het veranderen. De NS probeert het
verblijf te veraangenamen met licht, kleur en geluid
Zie pagina 3.
3

Oracs; je ziet ze overal, er wordt over gesproken
en dus ook geschreven. Op de Gemeentepagina 4
en in een artikel en de buurtcolumn op pagina 7.
7

AGENDA
Zaterdag 24 maart:
7e buur(t)vrouwendag: koken + eten
Vanaf 17.00 uur. De maaltijd duurt van 17.30 uur tot
19 uur. We kunnen 50 buur(t)vrouwen ontvangen.
Aanm elden
voor
woensdag 21 maart:
steig@xs4all.nl. (pagina 6)
Wijkcentrum ‘De Sprong’, Paviljoensgracht 33

Maandag 2 april Buurttheater
Start repetities nieuwe voorstellingen

Gezond leven, gezond gewicht: de HAGGHAGG-vrouwen weten hoe.
HAGG staat voor Haagse Aanpak Gezond Gewicht.

Pagina 3

Aanvang half 8, Buurthuis Parada,
Van Limburg Stirumstraat 280.
Aanmelden en informatie: 06 180 184 91 (pagina 5)

Ondertussen in het Park
Carnivale 2011 in het Huijgenspark was eind december wat klei-

4 april en 6 juni.Groot Wijk Overleg

ner dan 2 jaar daarvoor, maar zeker niet minder leuk. Drie dagen lang
Magie, Betovering en Verwondering! De grote tent, waarin eerder o.a.
het Insektencircus werd gehouden was wegbezuinigd, maar veel oude
en nieuwe attracties konden het publiek betoveren en vermaken.

Aanvang 19.30 uur.
Parada, Van Limburg Stirumstraat 280 (pagina 2)
Ze zitten in het kleine hoekje tussen de Oranjelaan en
de Stationsweg; ongelukken als de tram linksaf
gaat. Al jaren.
Zie pagina 5.
5

Dinsdag 10 t/m zaterdag 15 april
Locatievoorstelling van Sadettin Kirmiziyüz
Nostalgie van Meneer Kaktus tot en met Barbapapa
in het Huygenspark, aanvang 20.00 (verzamelen),
Entree € 17,=. Kaarten via Theater aan het Spui.

Vrijdag 13 april Lentereceptie Buurtstation
Waar: in cafe-restaurant de Overkant
wanneer: vrijdag 13 april 17.00-19.00
Kijk voor alle zekerheid op www.buurtstation.nl voor
berichten om na te gaan of het doorgaat. (pagina 2)

Zaterdag 28 april Rommelmarkt
Neuzelbeurs in de “Croissant”,
Zieken 1, van 10.00 uur tot 16.00 uur
informatie 06 20532449 (pagina 2)

17 mei Hemelvaartdag Luchtkussenfestival
Europa’s grootste luchtkastelen in het Huijgenspark

De recessie lijkt toe te slaan in de Stationsbuurt.
Een beschouwing op pagina 2.
Deze delicatessenwinkel heeft nergens last van; het
is één van de vele poppenhuizen en accessoires van
Maupertuus & Pommerijntje. Zie pagina 5.
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Recessie in de Stationsbuurt?
Voorjaar 2012. De Eurocommissaris voor begrotingszaken meldt dat de Eurozone in een “milde
recessie” verkeert. Nederland doet het slechter
dan het Europees gemiddelde.

Bewonersorganisatie Buurtstation komt op
voor de belangen van de bewoners van de
Stationsbuurt. Ze doet dit vanuit haar tijdelijke huisvesting aan Stationsweg 6 (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.
Website
Actueel buurtnieuws en informatie over het
Buurtstation kunt u vinden op de website
van de Stationsbuurt: www.buurtstation.nl.
Webmaster Koen van Venetië verzorgt de
technische kant, maar
zoekt nog redactieleden om de inhoud
samen te stellen en up to date te houden.
Mail: webmaster@buurtstation.nl
Digitale muurkrant
De ‘digitale muurkrant’ staat in de etalage
van het Buurtstation aan de Stationsweg.
Buurtnieuws kan op de website én 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
Groot Wijk Overleg
Het GWO is dé vergadering waar buurtbewoners 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.
Voorzitter is Harrie Kampf. Het Buurtstation
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.
De ervaring leert dat het de moeite waard is
om het GWO bij te wonen omdat ideeën en
klachten veelal naar tevredenheid worden
behandeld.
Het GWO vindt 6 keer per jaar plaats op
woensdagavond.
Onderwerpen voor het GWO kunt u mailen
aan buurtstation@zonnet.nl
Buurtbewoners zijn van harte welkom op
het GWO:
Parada, Van Limburg Stirumstraat 280
Komende GWO-bijeenkomsten zijn op
4 april, 6 juni, 4 juli,
12 september, 7 november
Aanvang 19.30 uur.
Meer informatie over de werkgroepen op:
www.buurtstation.nl

Bewonerskrant Hollands Spoor
7e jaargang nr. 1
Stationsweg 6
2515 BN Den Haag

Redactie:
Annemarijke Jolmers
Vries Kool
Franka Korteweg
Madeleine Steigenga
(Buurtstation: Cathelijne Dommerholt)

samenstelling en lay out:
Gary van der Heemst
druk: De Groot Drukkerij
Advertenties, reacties en kopij:
hs@buurtstation.nl

Hollands Spoor op internet
HS staat geheel in kleur op:
www.buurtstation.nl/wijkkrant
.buurtstation.nl/wijkkrant
www

http://twitter.com/BuurtStation
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Horeca
De sector die het zwaarst te lijden heeft volgens
het CBS is de horeca. Ook dit gaat aan de Stationsbuurt niet voorbij. "Due to recession we have
moved to 146A, that’s next door on Wagenplein",
Het CPB heeft becijferd dat voor 9 tot 15 miljard
staat te lezen op de deur van restaurant
aan bezuinigingen nodig zijn als Nederland volScallywag’s aan het Wagenpleintje.
gend jaar aan de Europese begrotingsnorm wil
voldoen. Als u dit leest zijn de leiders van de coalitiepartijen en de geblondeerde gedoger waarschijnlijk al enige tijd geleden nieuwe pijnlijke
maatregelen overeengekomen, die ertoe zullen
leiden dat Nederlanders de komende jaren minder te besteden hebben. De berichtgeving hierover rept van groeicijfers, inverdieneffecten en
koopkrachtplaatjes.
Het is moeilijk voor te stellen wat deze financiële
kromspraak voor een gewoon mens betekent.
Daarom nemen we de proef op de som: wat doet
de recessie met de Stationsbuurt? Ten eerste
zijn er natuurlijk bezuinigingen van de gemeente.
In alle subsidies wordt gesneden en het geld dat
er wel is, wordt bij voorkeur rechtstreeks besteed
aan activiteiten van buurtbewoners zelf. Zo is bij
het schrijven van deze krant nog immer niet bekend of deze krant dit jaar voor een kleine gemeentelijke bijdrage in aanmerking komt. De
mogelijkheid is nog steeds aanwezig dat u thans
de laatste editie leest van de Hollands Spoor in
de vorm zoals u die nu kent.
Te huur
Volgens het CBS leiden vooral ZZP’ers en middenstanders onder de recessie. ZZP’ers zijn niet
zo zichtbaar, maar de middenstand in de Stationsbuurt heeft ontegenzeglijk betere tijden gekend. Het aantal panden met een bordje "te huur"
stijgt. Zelfs nieuwe panden, zoals het glazen
pand op de Stationsweg ter hoogte van het Huijgenspark, blijven leeg. Het oude belastingkantoor
staat natuurlijk al sinds de vorige recessie rijp
voor de sloop te wezen, en zorgt voor een droevige eerste indruk voor de mensen die de Stationsbuurt voor het eerst bezoeken. Ook de sanering
van het aantal postagentschappen door TNT
dreigt in de Stationsbuurtpost zijn beslag te krijgen.

Gelukkig gaat het om krimp, niet om sluiting en
gaat Scallywag's niet voor de buurt verloren. Dit
in tegenstelling tot Choice’s op het Groenewegje,
dat ook onder de derde naam en formule in een
paar jaar tijd niet van de grond komt. Maar misschien staat dat wel los van de recessie.

Adressen
Buurtstation Stationsbuurt
Carla Janmaat, Bonny v.d. Burg
Stationsweg 6,
2515 BN 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
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
Maatschappelijk werk
Spreekuur in Parada
424 80 00
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
312 12 18 / 06 191 402 33
Stichting Samen Sterk
Zieken 103
38 86 623 (10-22 uur)
samensterk@online.nl
Nood:
Nood 112
Politie Haaglanden
Wijkagenten Ester van Aalst en
Simon Daw,
bureau Hoefkade 350:
algemeen telefoonnummer:
0900 8844, of mail naar
Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl
of simon.daw@haaglanden.politie.nl.

Brandweer 424 46 44
Hoop
Toch is het niet alleen kommer en kwel. Ondanks
de stagnatie in de huizenmarkt zijn er in de afgelopen maanden in de Stationsbuurt twee huizen
te koop gezet en binnen no time verkocht. Er
sluiten niet alleen restaurants en winkels, hier en
daar komen er ook nieuwe bij. En veel winkeliers
en horeca-ondernemers in de Stationsbuurt gaan
stug door met wat ze altijd al deden: brood bakken, koffie schenken, maaltijden serveren, boeketten samenstellen, fietsen repareren, haren
knippen etc. Ook in een recessie gaat het leven
gewoon door en een mens moet eten (en drinken
en fietsen en zijn huis opfleuren en er mooi uitzien). En juist hier kan u als buurtbewoner een
handje helpen. Als u toch geld aan het uitgeven
bent: consumeer in eigen buurt!
Vries Kool en Franka Korteweg

Doktersnacht/weekend dienst
346 96 69
Gemeentelijke Diensten:
Klachten, meldingen, vragen e.d.
14070
Meld- en Steunpunt Woonoverlast
(www.denhaag.nl/woonoverlast)
werkdagen 8.00 tot 20.00
Gemeentehuis 353 20 00
Contactcentrum 353 30 00
Milieudepot 311 77 11
Chemisch afval 311 77 78
Ongedierte 311 77 75
Parkeren 353 68 83
Grofvuil 366 08 08
Onrechtmatig wonen 353 40 65

Advertenties

Buurtkrant Hollands Spoor is
een krant op A3-formaat van 8
of 12 pagina’s, die wordt
gemaakt door enthousiaste
Ook dit jaar is het bestuur van Buurtstation van
Waar: in cafecafe-restaurant de Overkant
plan om de jaarlijkse lentereceptie te houden. De
vrijwillige buurtbewoners.
wanneer: vrijdag 13 april 17.0017.00-19.00
bewoners van de Stationsbuurt kunnen dan met
Hollands Spoor wordt geheel
elkaar onder genot van een drankje en een hapje Let op: door een nieuw systeem van subsidie
gefinancierd door sponsors en
hebben wij op het moment van verschijnen de
nieuwtjes en bijzonderheden over de buurt en
adverteerders.
vereiste subsidie helaas nog niet binnen.
andere zaken uitwisselen.
De krant wordt huis-aan-huis in
Kijk voor alle zekerheid op www.buurtstation.nl
Voor het eerste drankje krijgt u een bon van
de Stationsbuurt rondgebracht
voor berichten om na te gaan of de bijeenkomst
Buurtstation, meer bestellen is voor eigen rekeen in winkels en horeca in
doorgaat.
ning.
bestuur Buurtstation stapeltjes neergelegd.
Hollands Spoor verschijnt 4
keer per jaar in een oplage van
4.000 stuks. Daarmee bereikt u
De entree is gratis en de koffiebar is open voor
Op zaterdag 28 april a.s. is er een
zo´n 8.000 buurtbewoners!
een heerlijk kop koffie,

Lentereceptie vrijdag 13 april

Rommelmarkt.in de ‘Croissant’

Neuzelbeurs in de “Croissant”,
Zieken 1 te Den Haag.

U bent welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur

thee of een frisdrankje.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
nummer 06 20532449

City Mondial zoekt een vrijwilliger
Stichting City Mondial is het informatiepunt voor
Bewoners, Bedrijven en Bezoekers (de drie B's)
B's
van de wijken Schilderswijk, Transvaal, Rivierenwijk, Stationsbuurt en Avenue Culinaire in Den
Haag. De stichting zet zich in voor een effectieve
wijkcommunicatie, stimulering van de wijkeconomie en bevordering van het toerisme met als doel
een beter imago en een sterkere sociale cohesie
in de wijken te ontwikkelen.
City Mondial heeft aan de Wagenstraat 193 een
informatiepunt. Voor dit kantoor zijn wij op zoek
naar een vrijwilliger, die de weekenden inzetbaar
is.

- het informeren van bezoekers tijdens beurzen
en evenementen;
- het verkopen van tickets voor rondvaarten van
de Ooievaart;
- het verkopen van Ooievaart en City Mondial
producten;
- het aannemen van de telefoon;
- het beantwoorden van e-mails;
Werktijden (circa 14uur p/w)
Zaterdag
9.00 – 17.00
Zondag
9.00 – 14.30

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Raheela Bhatti, onder telefoonnummer (070)
De werkzaamheden bestaan uit:
402 33 36 of via raheela@citymondial.nl.
- het informeren van bezoekers over beziensBezoek ook onze website:
waardigheden in Den Haag, m.n. het City Mondiwww.citymondial.nl/vacatures
al gebied;
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Verschijning -2012:
2012
#26, half juni
deadline 1 juni
#27, half sept.
deadline 1 sept.
#28, half dec.
deadline 1 dec.
Prijzen:
Prijzen
Hele pagina 1040 mm2
1/2 pagina
520 mm2
1/4 pagina
260 mm2
1/6 pagina
173 mm2
1/8 pagina
130 mm2
1/16 pagina
70 mm2

€ 440
€ 220
€ 110
€ 85
€ 55
€ 35

De advertentie wordt tevens
gratis geplaatst op de website:
www.buurtstation.nl
www.buurtstation.nl/wijkkrant
.buurtstation.nl/wijkkrant
U krijgt gratis hulp bij de opmaak
van de advertenties.
Aanleveren digitaal in overleg.
(doc, jpg, gif, png. Geen pdf.)
hs@buurtstation.nl

Muziek op Holland Spoor

Ons station heeft een schilderbeurt gekregen, keurig aangekondigd naar de reizigers
die mogelijk overlast ondervonden. Maar de
lichtkastenlichtkasten-zonderzonder-reclame die opeens langs
de wand van de onderdoorgang gemonteerd
bleken, hangen er gewoon op een dag. En
de muren blijken opeens te spreken, er komt
geluid uit, laatst zelfs klassieke muziek! Als
we nieuwsgierig om ons heen kijken, blijkt er
een HEMAatje te zitten op de plek waar we
vorig jaar nog die lieve mensen van de bloemenkiosk interviewden. En ook de broodjeszaak is veranderd: het is nu een zelfbediening geworden. Uw redactie is nieuwsgierig
naar de achterliggende gedachten bij deze
veranderingen in de Stationshal en ging op
zoek.

van stationsgebouwen noemt hij: menselijk,
toegankelijk, vernieuwend, efficiënt, geordend.. En hij verwoordt “...het belevingsas-

pect speelt een grote rol in het reisplezier.
Met architectonische middelen als het gebruik van licht, kleurstelling en het geven van
overzicht en doorzicht kan invloed worden
uitgeoefend op het gevoel van sociale veiligheid. Het Spoorbeeld kiest op alle schaalniveau’s voor vloeiende lijnen en een warme
uitstraling…” Het staat allemaal te lezen in
‘het Stationsconcept’ waarin de richtlijnen
voor het daadwerkelijk vormgeven van deze
waarden helder op een rij gezet zijn.

Het huidige ‘aankomstdomein’

Waiting experience at train stations
De reden voor de zachte muziek en de lichtpanelen vinden we dicht bij huis. Mark van
Hagen, een kennis van één van de redactieleden, blijkt al jaren onderzoek te doen naar
manieren om de wachttijd van reizigers op
stations te veraangenamen. Hij werkt zelf bij
de NS, maar het onderzoek waarop hij vorig
jaar aan de Universiteit van Twente promoveerde is ook door Prorail gesponsord.
Een belangrijke constatering van hem is dat
er veel aandacht is bij de NS om de wachttijd
van reizigers te verkorten, maar weinig aandacht om de beleving van het verblijf te veraangenamen. Reizigers ervaren het wachten
als onprettig. Een paar minuten verblijven op
een grauw perron wordt ervaren als 10 minuten.

designelementen als kleur, inrichting en meu- prettige beleving en ook een rustig muziekje
bels; en natuurlijk de mensen, de reizigers en of natuurgeluid. Dat zijn die lichtpanelenhet personeel, de sociale ontmoeting.
zonder-reclame en dat telkens andere muziekje dat we horen. Op zondag was het rusMag het een toontje lager?
tig en het deuntje klassiek.
2 typen reizigers en 3 verschillende elementen waarmee gespeeld kan worden. Van De verandering van Holland Spoor
Hagen heeft in zijn onderzoek de ervaring Binnenkort wordt de stationshal doorgetrokvan de reizigers gemeten, terwijl hij varieerde ken naar de Waldorpstraat. Een ook door de
met die verschillende elementen. Zijn conclu- Stationsbuurt gewenste verandering van
sie was dat door de juiste omgevingsprikkels haar station. De aandacht voor de reiziger
toe te voegen op het juiste moment, de reizi- zal ook in die plannen zichtbaar worden. Deger positiever oordeelt over zijn verblijf op het gene die verantwoordelijk is voor de uitstraperron. Hij raadt aan om ‘de prikkels’ aan te ling van ons stationsgebouw is de spoorpassen aan de drukte op een bepaald mo- bouwmeester, de komende 3 jaar is dat Koen
ment, en ook aan de functie van het stations- van Velsen. Die spoorbouwmeester stelt op
gebied. We zien dat nu concreet vertaald zijn site www.spoorbouwmeester.nl vast dat
naar de ‘transferruimten’, de looproute die de de Nederlandse stationsarchitectuur toonDe mustreiziger en de lustreiziger
perrons verbindt. Hier zijn volgens het onder- aangevend is en noemt met name Hollands
Hoe maak je het de reiziger aangenaam? Je
zoek stille en koele kleuren effectief voor een Spoor. De kernwaarden voor de architectuur
kunt met voorzieningen op de perrons de
reiziger doelgericht een prettiger – dus korter
ervaren – verblijf bieden. Maar hoe kun je
zijn verblijfservaring verbeteren? En wie is
die reiziger eigenlijk? Mark van Hagen maakt
onderscheid tussen de Must-reiziger en de
Lust-reiziger. Het eerste type reiziger is doelgericht aan het reizen en heeft geen behoefte aan extra prikkels om zijn verblijf op het
station te veraangenamen. Maar de Lustreiziger waardeert juist extra omgevingsprikkels, ofwel: afleiding. Mark onderscheidt drie
zaken waarmee de ‘prikkels’, en daarmee de
ervaring van de reiziger, wordt beïnvloed:
namelijk de niet-tastbare elementen als licht,
temperatuur, geluid en muziek; de

Van de reiziger naar de Stationsbuurt
Op schema is ons nieuwe station al af te
lezen. Het is een aaneenschakeling van
‘domeinen’. Het Stationsplein is het aankomstdomein, dan de hal, het hoofdontvangstdomein, en het reisdomein, de perrons
en de onderdoorgang waar nu een prettiger
sfeer is gemaakt. De uitbreiding naar Laak
wordt het nevenontvangstdomein en de aansluiting met de Waldorpstraat is opnieuw een
aankomstdomein. Voor de Stationsbuurt en
Laak zijn de ‘aankomstdomeinen’ enorm
belangrijk.
Worden met de herinrichting van het stationsgebied de ambities van de spoorbouwmeester waargemaakt? Hij omschrijft “…de
(voorplein)functie van het aankomstdomein is
niet alleen de reizigers soepel en veilig tussen de transportmiddelen te laten bewegen,
maar ook om ruimte te geven aan het moment van aankomst in dorp, stad, regio. De
openbare ruimte biedt verblijfskwaliteit én
goede bewegingsruimte. Prioriteit ligt op het
voorplein bij de voetganger. Het voetgangersgebied van het aankomstdomein is bij
voorkeur ononderbroken door andere verkeersstromen. Op die manier is de veiligheid
van de voetgangers het best te organiseren…” Als de ambities van NS-onderzoeker
Mark van Hagen en de spoorbouwmeester
worden waargemaakt in de komende aanpassing van het Stationsplein en de verbinding met de Waldorpstraat, kunnen we niet
alleen veel inspanningen verwachten voor
het welbevinden van de reizigers, maar ook
voor de voor onze buurt zo belangrijke gastvrije ontvangst van de reiziger in de Stationsbuurt.

De sfeermakers in de transferzone

Madeleine Steigenga

Gezond leven, gezond gewicht:

de HAGGHAGG-vrouwen weten hoe
Wijkcentrum de Sprong
Paviljoensgracht 33
Patricia Haverkort,
Ouderenconsulent
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
Aanmelden & informatie:
afd. Ouderenwerk: 070-4248112 of 4248113
receptie 070070-4248130

Binnenkort is het weer zover, ‘Pasen!’.
‘Pasen!’ Vindt u het leuk om te
frutselen en te knutselen? Kom dan donderdag 29 maart naar
WDC de Sprong en kom gezellig mee paasstukjes maken! Voor
een klein prijsje kunt u een prachtig paas-stukje bij ons komen
samenstellen (en lekker mee naar huis nemen natuurlijk!) en van
een lekker paashapje komen genieten.
Voor deze activiteit moet u zich aanmelden vóór 27 maart.
maart.
Wat:
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Kosten:

Paastukjes maken
donderdag 29 maart
13:30 tot 15:30
WDC de Sprong
€ 4,4,- (prijs is inclusief een hapje en drankje)

voor mensen van boven de 55+
Tai chi is een Chinese bewegingskunst, die ontspanning en energie geeft. Het is goed voor de gezondheid, lenigheid, het evenwichtsgevoel en het kan kleine kwaaltjes en pijntjes verminderen.
En… tai chi is geschikt voor iedereen! De lessen worden gegeven
door Hetty Mouyal, een ervaren docente die zich al bijna 30 jaar
in tai chi verdiept.
donderdag van 09:30 – 10:30
(Eventuele 2e groep van 10:45 – 11:45)
Locatie; WDC De Sprong
Kosten; € 8,8,- per maand / Ooievaarspas € 6,6,Wilt u liever op een ander moment tai chi doen? Hetty Mouyal
verzorgt ook lessen in haar Golden Flower Tai Chi school, op het
Westeinde 175R. Informatie: 330 06 36, of 06 24 54 38 64.
Website: www.goldenflower.nl.
Deze activiteiten worden voor u georganiseerd door het team Participatie
en Lichte zorg, afd ouderenwerk en haar vrijwilligers.

Goed eten en genoeg bewegen: we weten allemaal dat
het verstandig is om dit te doen. Maar hoe doe je dat
precies? Hoe verander je de gewoontes die je al hebt? Er
is nu een groep vrouwen, de HAGGHAGG-ambassadeurs, die
daar alles over weten. En mooier nog: ze willen dat heel
graag ook aan anderen leren.
HAGG staat voor Haagse Aanpak Gezond Gewicht. De
gemeente Den Haag wil dat meer mensen gezonder leven, en wil ze daarbij helpen. De HAGG-ambassadeurs
zijn daarvoor opgeleid. Zij kregen op 25 januari hun certificaten officieel uitgereikt door wethouder Baldewsingh,
die een hartstochtelijk pleidooi hield voor een gezonder
leven. Hij bekende: “Als kind heb ik nooit ontbeten, maar
nu begin ik de dag met Brintapap omdat dat goed voor
me is.”

hoe ze een lekkere, gezonde traktatie kunnen maken.
Verder kennis verspreiden
Sfia Sacr, een van de HAGG-vrouwen, staat nu te trappelen om al haar nieuwe kennis verder te verspreiden: “Ik
wil misschien wel meer met de gezondheid van kinderen
gaan doen.” Zoals veel ambassadeurs deed Sfia mee
aan HAGG omdat ze haar kinderen een goede en gezonde opvoeding wil geven. Ook Irene Ashikali zit bol van de
ideeën. “Ik wil onder andere in de kerk workshops gaan
aanbieden. Er zijn zo veel plekken waar ik mijn verhaal
kan vertellen!” Zelfverzekerd, gewapend met hun rolkoffertje vol trainingsmateriaal, en met een heleboel kennis
en vaardigheden, gaan de vrouwen hun zendingswerk
doen. Het duurt het vast niet lang voor ook u een HAGGambassadeur tegenkomt van wie u nog iets kunt leren.

Veelzijdige training
Over de HAGG-vrouwen is een korte film gemaakt. Zoek
De groep van ongeveer 15 vrouwen kreeg bijna een jaar
op YouTube naar: HAGG gezond gewicht.
lang training over een gezonde leefstijl. Natuurlijk ging
Annemarijke Jolmers
het over: hoe en wat kook je, en hoe kun je meer bewegen op een prettige manier? Maar
ook leerden ze
bijvoorbeeld dat
goed tandenpoetsen goed is voor
je gezondheid.
Een
belangrijk
onderdeel van de
training was ook
hoe de vrouwen
anderen kunnen
bereiken,
zodat
steeds méér mensen zich bewust
worden van hun
gezondheid
en
hoe ze die eventueel kunnen verbeteren. Dus trokken de vrouwen
eropuit om bijvoorbeeld op de
school van hun
kinderen aan een
hele klas te leren
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Maupertuus & Pommerijntje
“Eigenlijk is het een uit de hand
gelopen hobby”, zegt Gerda Uiterlinden aan het begin van ons gesprek. Al veertien jaar runt ze Maupertuus & Pommerijntje, de poppenhuiswinkel op de hoek van de
Stationsweg en het Groenewegje.
Eerder zat de zaak in de Wagenstraat. De winkel op het Groenewegje is destijds officieel geopend
door Erica Terpstra, die een keer
een transformator voor een minilantaarntje bij Gerda kwam lenen.
Het poppenhuisgebeuren is een
wereld op zich. Niets is te gek. De
meeste poppenhuizen kennen een
inrichting en luxe die je in weinig
echte huizen vindt. Vloerbedekking,
behang, gordijnen, meubels, sanitair, serviesgoed, bestek, etenswaren, plantenbakjes, verlichting,
computers en natuurlijk de poppen
die de vaak prachtige villa’s mogen
bewonen. Alles in een schaal van 1
op 12. In de winkel van Gerda kan
je alles kopen wat je voor het maken en inrichten van een poppenhuis nodig hebt. Erg leuk om te
zien is de vitrine met meubels: ta-

fels, stoeltjes, dressoirs,
commodes, bureau’s en
boekenkasten tot in de
kleinste details. Een deel
hiervan maakt Gerda zelf.
De huisraad importeert
Gerda vanuit de Verenigde Staten of koopt ze op
de poppenhuisbeurs.
Maupertuus & Pommerijntje is de enige poppenhuiswinkel in Den Haag
en trekt daardoor een breed publiek. Vaak
zijn het echtparen die het poppenhuis als
gezamenlijke hobby hebben. De man bouwt
en timmert. De vrouw bepaalt de inrichting en
decoreert. “Ik heb hier een keer een meneer
in de winkel gehad”, vertelt Gerda, “die een
werkende waterleiding in het poppenhuis had
aangelegd en ook de kraantjes zelf had gemaakt. Heel bijzonder.” Ook fotografen en
filmmakers die een miniatuur decor of accessoires nodig hebben, weten de winkel te vinden. De meeste klanten blijven lang in de
winkel en voeren uitgebreide gesprekken met
Gerda. Over de poppenhuizen valt zoveel te
vertellen. Ook op speciale internetforums
worden allerlei wetenswaardigheden over de
poppenhuiswereld uitgewisseld. Maupertuus

& Pommerijntje heeft een uitgebreide webwinkel met foto’s van alle miniaturen die te
bestellen zijn. Het gastenboek op de website
staat vol met reacties van tevreden klanten,
die een bestelling via de webwinkel van Maupertuus & Pommerijtje hebben gedaan. Ze
prijzen Gerda om haar snelle service. Dit
vindt Gerda heel gewoon. De poppenhuiswinkel is haar lust en haar leven en daar
horen de tijd nemen voor haar klanten en
snelle service voor haar als vanzelfsprekend
bij.
Maupertuus & Pommerijntje,
Stationsweg 1, Den Haag,
www.maupertuus.net
Franka Korteweg

Een ongeluk
zit in een klein hoekje
In de Stationsbuurt bevindt dit ongelukkige hoekje zich op de Oranjelaan en het brede deel van de Stationsweg. Regelmatig zit hier
een auto klem tussen de stoplichtpaal en een tram. Meestal is de
pers snel ter plaatse. Die maakt er een spectaculaire foto of film van
en plaatst deze op internet. Al snel daarna vinden op het internet
discussies plaats over wie de schuldige is. De automobilist of de
trambestuurder?
De redactie kiest geen partij. In onze beleving gebeurt het te vaak
om de bestuurders de schuld te geven en ligt het aan de situatie op
de hoek: tweebaans eenrichtingsweg, tramrails in het midden, tram
afslaand naar links. De auto’s kunnen wel rechts van de tram staan.
Links net niet. Exacte cijfers hebben we niet en nieuw is het ook
niet. Sinds jaar en dag zitten er op deze hoek al auto’s klem. De
laatste maanden lijkt het vaker te gebeuren. Bijna iedere maand wel
een keer. De vraag is of de door Geste geplaatste schutting hier
een rol bij speelt.
Het brede deel van de Stationsweg gaat op de schop. Een goede
gelegenheid om deze hoek ook mee te nemen. Dat scheelt weer
een aantal verkeersslachtoffers, deuken en verkeersopstoppingen.
Franka Korteweg
Foto’s htmfoto.net en regio15.nl

Het Buurttheater begint weer
en meedoen is GRATIS!
Doe mee met weer een nieuwe theater- stellingen worden waarschijnlijk in sepvoorstelling voor en door bewoners van tember in de Stationsbuurt gehouden.
de Stationsbuurt!
Michael Driebeek van der Ven gaat deze
productie begeleiden, samen met Gary
Wij zijn op zoek naar iedereen die zin
van der Heemst.
heeft om te leren toneelspelen. Voor
mensen die wel wilden, maar nog niet Je hoeft geen ervaring te hebben, wel
eerder konden/ durfden/ mochten. Er doorzettingsvermogen en enthousiasme!
wordt niet gespeeld vanuit teksten, maar
MELD JE NU AAN!
vanuit situaties en argumenten van een
Bij Bonny van der Burg via:
basisverhaal dat zich afspeelt in of rond
buurtstation@zonnet.nl,
onze buurt. De scènes worden grotenof bel 06 180 184 91 (ook voor vragen).
deels door de deelnemers zelf tijdens de
Of kom naar de eerste repetitie op
repetities ingevuld.
Maandag 2 april om half 8,
2 april beginnen de repetities, wekelijks Buurthuis Parada,
op maandagavond vanaf half 8 in Buurt- Van Limburg Stirumstraat 280.
huis Parada. Deelname is gratis. De voor-

Op zondag 3 juni a.s. wordt de tweede Pareldag georganiseerd door Stichting Boog. Die
dag kunt u tijdens een rondwandeling door de
Stations- en Rivierenbuurt weer genieten van
de creativiteit en inventiviteit van bewoners.
Ook kunt u bij instellingen binnenstappen
waarvan u het bestaan nog niet wist.

Mail of bel ons:
Ruut Willems: wilru@boog.nl
0619044557
Jasper van Schijndel: schja@boog.nl
0619044292
Volg ons op: www.deparelsindewijk.nl

Gary

Doe ook mee!
Wellicht bent u zelf een parel, en bewoner
met een passie of talent.

Of misschien kent u een persoon die iets
bijzonders doet en dat graag wil
laten zien, horen of ervaren.
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Dick de Vries: een leven lang knippen in de Stationsbuurt
nemen. Dat heb ik toen met beide
handen aangegrepen. Dat is allemaal in goed overleg gegaan. Ik
ben nog steeds bevriend met Robert. Hij knipt nog altijd, tegenwoordig in Rotterdam.”

U heeft een mooie kapperszaak.
Heeft u nooit overwogen om zich
in een meer welgestelde wijk van
Den Haag te vestigen?

Op de hoek van het Stationsplein en de
Hoefkade, op Stationsweg 133A, zit al sinds
mensenheugenis kapperszaak Dick de Vries.
Hollands Spoor sprak met hem over de
buurt, het Haags kapperscollectief en kapsels waar je je ei in kwijt kunt.

U bent een van de langstzittende ondernemers op de Stationsweg. Hoe bent u hier
terechtgekomen?
“Ik werk hier sinds 1968. Vanaf 1978 ben ik
zelfstandig ondernemer. Oorspronkelijk zat
hier Robert Limburg, die verschillende herenkapperszaken had in Den Haag. Robert heeft
mij gescout op de kappersvakschool en zo
ben ik hier terecht gekomen in een vestiging
van hem. Het was een hippe kapperszaak. In
die tijd was lang haar in voor heren. De
meeste kappers konden niet goed overweg
met dat lange haar. Robert Limburg was er
gespecialiseerd in. Ik was al vrij snel filiaalhouder. Na verloop van tijd ging ik het saai
vinden dat we alleen heren knipten. Ik had
zelf een opleiding voor zowel dames als heren gevolgd en wou graag beide doen. Het is
toch zo dat je in dameskapsels meer je ei
kwijt kunt. Ik heb het daar een aantal keer
met Robert over gehad en op een gegeven
moment zei hij: je moet de zaak maar over-

met plannen maken.
haarkleurspecialist. Voor Wella
Heel triest. Het is overiwerd ik uitgezonden - meestal
gens niet alleen maar
naar Engeland - om de nieuwste
negatief. Waar ik bijmode in kapsels te bekijken en
voorbeeld heel blij over
toelichting te krijgen over hoe je
ben is dat Liefhertje
die moet knippen. Ik ontwierp ook
zich een paar huizen
zelf kapsels en kniptechnieken.
verderop heeft gevesOp basis daarvan gaf ik cursussen
tigd (De galerie Liefherin binnen- en buitenland aan kaptje en De Grote Witte
pers om hen te leren kappen volReus, Stationsweg 137
gens de laatste mode. Voor Wella
– red.). Eigenlijk zou
ben ik de hele wereld over gehet Stationsplein een
weest, tot in Tokio toe.
ontwikkeling moeten
Met een aantal Haagse kappers,
doormaken zoals het
die actief waren met het geven
Huijgenspark een aantal jaar geleden heeft van cursussen, heb ik het Haags kapperscoldoorgemaakt. Ik heb er een hard hoofd in dat lectief opgericht. We hebben daarmee vaak
dat op korte termijn gaat gebeuren.
de publiciteit gehaald. We stonden regelmatig in de Telegraaf en in allerlei bladen. Niet
Komen uw klanten allemaal uit de buurt?
alleen met de nieuwste kapsels overigens.
“Veel wel, maar lang niet allemaal. De klandiWe hebben ook veel energie gestoken in het
zie komt uit heel Den Haag. Er zijn ook veel
milieuvriendelijker maken van het kappersmensen die uit de Stationsbuurt zijn verhuisd
vak. Kappers zorgden altijd voor een enorme
naar Zoetermeer of Pijnacker, maar hier hun
milieuverontreiniging. We hebben ons sterk
haar laten doen, zoals ze ook hun tandarts in
gemaakt tegen drijfgassen, tegen alkalische
Den Haag aanhouden. Er zijn ook diverse
producten en tegen miniverpakkingen. We
politici die hier komen: wethouder Sander
wilden echt af van alle chemische troep. Met
Dekker bijvoorbeeld, die vroeger in de Statihet geven van cursussen ben ik vorig jaar
onsbuurt woonde - een aardige man is dat –
gestopt. Ik werd toen zestig en moest steeds
maar ook mensen van het Binnenhof. Ik ben
aan jonge mensen uitleggen wat de nieuwste
wel eens gebeld om snel iemands haar te
mode wordt. Het leek mij verstandig om daar
doen in verband met een uitzending van
op tijd mee te stoppen. Nu sta ik vier dagen
Pauw & Witteman. Gisteren had ik nog een
per week in de zaak. Nog steeds met veel
lid van de Golden Earring op bezoek, die al
plezier.”
heel lang hier komt. Kortom, ik heb klanten in
Vries Kool
allerlei soorten en maten,
waarvan er veel al heel lang
hier komen.”

“Eigenlijk niet. Ik woon al mijn hele
leven in deze buurt. Ik ben opgegroeid op het Lamgroen bij het
Spui, hier vlakbij, en zat op school
op de hoek van de Hoefkade en
de Poeldijksestraat. Toen ik hier in
1968 begon op de Stationsweg
vonden mijn ouders dat ik in een
dure straat ging werken. Het waren toen allemaal herenhuizen met
tandartsen en advocaten. Sindsdien heeft de buurt zijn ups en
downs gekend, maar ik heb hier
een mooi huis in originele staat. Als ik met
mijn vrouw de stad in loop ben je binnen een
paar minuten aan een mooie gracht of een
mooi park en kun je terecht bij allerlei soorten
restaurants, zoals La Rana, Basaal en
Winston & Weiwei.
Een heel ander verhaal is hoe het gaat met
het Stationsplein. Er zijn al zo lang als ik me
herinner wethouders geweest die steeds
weer opnieuw beloftes hebben gedaan. Het
zou hier Quartier Latin of Montmartre worden, maar we zijn nu verder weg dan ooit.
Stevers is eruit gestapt. Ik weet de laatste
stand van zaken niet, maar het zal er wel op
uitdraaien dat de gemeente het moet terugU bent niet alleen kapper, maar
kopen. Dan begint het weer van voren af aan

heeft ook veel kappers opgeleid. Hoe zit dat precies?

“Ik ben ongeveer 28 jaar cursusleider en docent geweest
voor Wella, producent van professionele kappersproducten.
Ik kon dat combineren omdat ik
de zaak altijd met gerust hart
kon toevertrouwen aan Roger
en Lenna, die al decennia bij
mij werken en beiden hele goede en veelzijdige kappers zijn,
onder andere opgeleid tot

Meidenclub Parada bracht ‘Valentijn in het bejaardenhuis’
In de kantine van verzorgingshuis
Van Limburg Stirum speelde de meidenclub van Zebra uit Buurthuis Parada op Valentijnsdag heel toepasselijk
een toneelstukje over liefde bij bejaarden.
De meiden kwamen zelf op het idee
voor deze bijzondere voorstelling en
ze zijn zelf naar het verzorgingshuis
gestapt om toestemming te vragen.
Improviserend maakten ze met Zebra’s begeleidster Joke Steenvoorden
een verhaal waarin het verliefd worden en de problemen om die liefde
ook te krijgen, werden uitgewerkt in
verschillende scènes met liefdesverklaringen, afwijzingen en vooral veel
lachbuien waar het net even anders
liep dan de bedoeling was. Liefde

bleek bij jong en oud zowel leuk als
lastig te zijn.
In een decor van ballonnen, getekende achtergronden, plastic rekjes en
wat meubels viel vooral de leuke en
mooie kleding op. Toneelspelen bestaat voor een groot deel uit ENTHOUSIASME en LEF. En die waren
beide ruimschoots aanwezig bij de
speelsters.
Ook is het belangrijk om helder te
blijven om onverwachte situaties op te
lossen. Want dan moet je toch doorspelen. Dat werd vaak heel knap gedaan. Vrij snel werd bijvoorbeeld duidelijk dat de enige microfoon niet
steeds kon worden doorgegeven naar
de volgende die aan het woord was.
Dilara, die heel onbevangen en ener-

giek de presentatrice speelde, pakte
kordaat de microfoon en liep daarmee
van spreker naar spreker. Prachtige
redding. Dilek speelde met B. heel
stoer de mannelijke ouderen en Duygu en Aleyna de begeerde vrouwen.
Melda kwam als kantinevrouw bij elk
gesprek langs met de bestelde ‘bier
met koekjes’.
Het was een leuke voorstelling, waarbij ik me met de ouderen in de zaal
kostelijk heb vermaakt.
De meidenclub is voor meisjes van 8
tot 12 jaar en komt bij elkaar op dinsdag van 3 tot half 5 in Parada, Van
Limburg Stirumstraat 280, tel. 42 48
267 of 42 48 269.
Gary van der Heemst

Zaterdag 24 maart: 7e buur(t)vrouwendag

Op zaterdag 24 maart, onze 7e buur(t)
vrouwendag, gaan we koken. Met
recepten uit Pakistan, Marokko, Turkije, Suriname en Nederland maken
we een gezonde maaltijd, vegetarisch
of met kip.
Kom je ook gezellig tafelen? Laat dat
dan weten voor woensdag 21 maart:
stuur een mailtje naar steig@xs4all.nl.
Je bent op de 24ste welkom vanaf
17.00 uur. De maaltijd duurt van 17.30
uur tot 19.00 uur. We kunnen 50 buur
(t)vrouwen ontvangen.

6

Locatie: wijkcentrum ‘De Sprong’,
Paviljoensgracht 33.

Dit is de 7e ‘Ontmoet je buur(t)vrouw’
bijeenkomst, georganiseerd door een
werkgroep van Buur(t)station met
Parada. Koken met je Buur(t)vrouw
wordt mogelijk gemaakt door Stichting
Buurtstation, Zebra/Parada en met
subsidie Leefbaarheid en Bewonersparticipatie van de gemeente Den
Haag.
Madeleine Steigenga
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Vuilnis op straat,
de invoering van het ORAC-regime.
Niets is heerlijker dan je afval op het door je zelf gekozen moment buiten te zetten. Dat kan nu met de
ORAC’s: de ondergrondse afvalcontainers. Het wenproces vergde een paar weken, maar vanaf het begin
is het een succes. Helaas met nog een paar kleine
weeffoutjes.

mer wekelijks op maandagavond na 22 uur ‘s
avonds, maar wel voor 7 uur ‘s ochtends op de dinsdag zijn zakje buiten zetten. Als kleine ondernemer
moet je dus ‘s avonds nog even extra naar je werk, of
‘s ochtends een paar uur eerder beginnen. De vraag
waarom de kleine ondernemer niet gewoon (betaald!)
ook van de ORAC gebruik mag maken, wordt negaHet is jammer dat aan de kop van de Repelaerstraat
tief beantwoord. Handig is het niet, want het ene zaken het Groenewegje tot nu toe geen ondergrondse
je op straat trekt andere zakjes aan (zie foto).
ORACs’ zijn geplaatst. De nieuw ingerichte kapper
en juwelierszaak maken dit mooie pleintje met de 104 euro boete
platanen aantrekkelijk. Maar de looproute naar de Wat gebeurt er als de kleine ondernemer keurig
winkelstraten wordt ontsierd met twee grote boven- maandelijks de milieudienst betaalt, maar wil uitslagrondse containers, met regelmatig losse afvalzak- pen en zijn wekelijkse 10 theezakjes en 10 koffieken erop en ernaast.
cupjes ook in een ORAC laat verdwijnen? Dit blijkt
Tijdelijk; maar wanneer opgelost? En waarom zijn voorzien te zijn. Iemand gaat uw en mijn afvalzakje
mensen zo slordig? Ik gebruik mijn bejaarde moeder controleren! Zodat er – vingerafdrukken? DNAals proefkonijn. Haar zakje is licht, maar met geen proeven? – een boete kan worden uitgedeeld aan de
mogelijkheid krijgt ze de zak boven haar hoofd getild, kleine ondernemer die stiekem gebruik maakt van de
en zo’n klep dan ook nog open doen?
ORAC. Maar ook aan de buurtbewoner die zijn afval
naast de container plaatst, of zomaar ergens op
ORAC niet voor iedereen
straat. Die boete bedraagt 104 euro.
Het andere probleem zijn de kleine ondernemers. Te
klein voor een rolcontainer, maar wel ondernemer. Wat kan de buurt zelf doen? Als bewoner kunt u een
Bijvoorbeeld een ZZP’er die thuis werkt valt onder die container adopteren. U kunt dan bijvoorbeeld vernoemer, en mag zijn bedrijfsafval (stel het je even stopping van de ORAC verhelpen: met een speciale
voor, 10 theezakjes en 10 koffie-cupjes per week) sleutel kunt u de container openen en afval dat klem
niet in de ORAC kwijt. De kleine ondernemer is ver- zit doorduwen. Of als u ziet dat de container vol zit,
plicht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en kunt u dit melden bij de gemeente.
wordt vervolgens ook verplicht om een contract af te En voor iedereen geldt: bel 14070 als u afval ziet
sluiten met een private partij als Van Gansewinkel, of slingeren rond een ORAC.
Milieu Service Nederland. Dat kost maandelijks zo’n
Madeleine Steigenga
30-50 euro. Voor dat bedrag mag de kleine onderne-

dinsdagavond 17 januari, het neerzetten van 1 zakje bedrijfsafval
had verstrekkende gevolgen; de buitenlandse studenten van Stationsweg 114 bleken niet op de hoogte.

dinsdagchtend 28 februari, een schone
straat!

Buurtcolumn

Adoptie van Orac en zijn broer mislukt
Adoptie. Eigenlijk is het niets voor mij. Alle post over het adopteren van
een fosterparentskindje, koe, kip, boom of wat dan ook, gingen bij mij altijd
ongelezen de vuilnisbak in. Dat komt zo. Ik ben eens peettante geweest
van een geit. Een vriendin die op een boerderij woont, belde me op om te
vertellen dat er een geitje was geboren en dat ze het dartele beestje naar
mij had genoemd. Ik voelde me vereerd en ging al snel op bezoek om met
mijn petekind kennis te maken. Daar bleef het bij, want Franka at iets oneetbaars en ging al rap dood. Door deze verdrietige ervaring nam ik me
voor nooit meer adoptiemoeder of peettante te worden. De gemeente Den
Haag bracht me aan het twijfelen.
Ik kreeg een ambtelijke brief met de vraag of ik Orac wil adopteren. Ik kan
natuurlijk gewoon nee zeggen, maar het probleem is dat ik Orac al heb
ontmoet. En zodra het persoonlijk wordt, is nee zeggen moeilijk. Het is wel
een beetje vals van de gemeente. Ze hebben mijn antwoord niet eens
afgewacht. Zonder me van te voren te bellen, hebben ze Orac bij me op
de stoep gezet. Samen met zijn broer. Een tweeling zo te zien. Eeneiig. Ik
kwam terug van mijn werk en daar stonden ze opeens. Allebei in een keurig groen pakje, strak en stijfjes naast elkaar. Stilzwijgend. Geen begeleider erbij. Geen briefje. Helemaal niets. Ik was zo overdonderd dat ze al
voor de deur stonden en ook nog eens met zijn tweeën waren, dat ik ze
gewoon negeerde en liet staan.
Na een uurtje begon het schuldgevoel. Om niet gezien te worden keek ik
half verscholen vanachter mijn gordijn naar buiten. Ze stonden nog op
dezelfde plek. Ik wist niet goed wat ik ermee moest. Na veel wikken en
wegen besloot ik om me niet te laten chanteren. Ik liet Orac en zijn broer
voor wat ze waren. Heel zielig, maar als adoptieouder hebben ze toch
niets aan mij. Ik heb veel te weinig tijd om goed voor ze te zorgen. Omdat
ik ze niet helemaal aan hun lot wilde overlaten, heb ik ze de volgende
ochtend wel wat te eten gebracht. Ze schrokten het dankbaar naar binnen.
Nu, twee maanden later staan ze er nog steeds. Ze zijn niet geadopteerd.
Niet door mij en ook niet door iemand anders. Het gaat wel goed met ze.
Dit komt doordat alle bewoners in de straat de zorg voor Orac en zijn
broer gezamenlijk op zich hebben genomen. Al het eten dat we over hebben brengen we naar hen toe. De hoeveelheid per dag moeten we onderling nog wel wat beter afstemmen. Op sommige dagen krijgen ze zo veel,
dat ze het niet op kunnen. Soms brengt iemand iets dat ze niet lusten of te
groot is om door te slikken. Als straatbewoners weten we niet zo goed wat
we met die overtollige restanten, die zich rond Orac en zijn broer opstapelen, moeten doen. Niemand voelt zich verantwoordelijk om het op te ruimen. Gelukkig heeft de gemeente de zorg voor Orac en zijn broer niet
helemaal losgelaten. Zij stuurt dan iemand om het overschot weg te halen.
De gemeente realiseert zich natuurlijk ook wel dat ze, als het om zoiets
serieus als adoptie gaat,
de bewoners niet voor het
blok kunnen zetten. Ze
geeft ons de tijd om eerst
aan Orac en zijn broer
gehecht te raken. Wie
weet dat er straks dan
toch iemand uit de straat
de Ondergrondse-RestAfval-Container-tweeling
wil adopteren.
Franka Korteweg

Buurtkunstenaar Marc Susan: kritisch, selfself-made en betrokken
“Ik ben kunstenaar”, zegt buurtbewoner Marc Susan al vroeg
in ons gesprek. Maar dan wel een heel veelzijdig kunstenaar,
en één met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zijn
kunst? De afgelopen jaren zijn dat foto’s die hij dagelijks in
de Stationsbuurt en de rest van de stad maakt met de camera op zijn iPhone.

tellen, maar dat is echt verleden tijd. Om erachter te komen
wat er werkelijk in de wereld aan de hand is, zul je zelf onderzoek moeten doen op het web. We leven in een tijd waarin we de middelen hebben om niet zomaar alles wat ons
wordt voorgeschoteld, voor zoete koek te hoeven aannemen.”

Marc is zeer actief op zijn
Facebook-pagina: hij
plaatst er zijn foto’s én
onderhoudt er contacten
met bekenden en onbekenden van over de hele
wereld. “Ik krijg veel positieve reacties. Mensen
zeggen bijvoorbeeld dat
ze elke dag beginnen
met een blik op mijn pagina. Dat ik een inspiratiebron voor ze ben. Mijn
foto’s worden internationaal herkend. ‘This could
be anywhere’, hoor ik
dan; ze hadden in elke
grote stad gemaakt kunnen worden.” Van de Stationsbuurt heeft Marc al honderden
foto’s gemaakt. “Ik zou er een boek van kunnen maken. Dat
wil ik ook graag, maar daar heb ik een sponsor voor nodig.”

Internationale ontwikkelingen die diepgaande negatieve consequenties hebben voor onze democratische waarden, maken hem giftig. “Neem nou die nieuwe wetten waar Amerika
mee bezig is, zoals ACTA (Anti-Counterfeiting Trade
Agreement)en SOPA (Stop Online Piracy Act): als die worden aangenomen en doorgevoerd kun je de
vrijheid die we nu kennen op het internet wel
gedag zeggen. Het is echt heel belangrijk wat
er wereldwijd aan de hand is momenteel. Ik
probeer daarin een Europees geluid te laten
horen, en dat wordt gewaardeerd, ook door
de Amerikanen in mijn netwerk. Ik vind: je
hebt altijd een keuze, je moet kritisch blijven.
Het vrije woord is daarvoor cruciaal.”

Hij werkt als een ‘fly on the wall’, een vlieg op de muur. Afgekeken van een van zijn leermeesters, de theaterfotografe
Maria Austria (1915-1975). “In de tijd dat ik voor haar werkte,
heb ik heel veel geleerd. Geniaal was ze, ik word nog steeds
door haar geïnspireerd.” Exposities heeft hij wel gehad, in
het Atrium van het Haagse stadhuis, Theater aan het Spui,
de Amsterdamse Stopera, in De Overkant. “Maar dat kost
ook allemaal geld, en geld verdienen is nooit het belangrijkste doel focus in mijn leven geweest.”
Marc noemt zichzelf een rebel, “ik ben provo geweest”. Op
Facebook verwoordt en verbeeldt hij wat hem dwars zit in de
wereld. Onafhankelijkheid en wantrouwen tegen de toenemende macht van corporaties en banken, zijn daarbij zijn
leidraad. “Je kan wel afgaan op wat de massamedia je ver-

slaapplek, en begeleidde ze. “Ze kwamen hier als schoonmaaksters, en studeren dit jaar af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.” Hij houdt zich in als hij dit
vertelt, maar het is duidelijk: hier spreekt een man met een
groot hart.
Bekijk Marc’s foto’s op www.marcsusan.com; kies in het menu links voor foto’s, en vervolgens voor “The street where I
live”. In juni zal zijn werk voor de tweede keer in een buurtlocatie te zien zijn in het kader van het Parelproject van de
Stichting Boog.
Annemarijke Jolmers

Self-made, dat is ie. “Ik stap overal op af en
regel het wel.” Dat kwam hem goed van pas
toen hij in 2002 terugkeerde naar Nederland,
nadat hij 26 jaren in vooral Amerika had gewoond. Hij voelde zich een immigrant in eigen land, maar wist zich toch weer een eigen
plek te veroveren. “Van sofinummer tot gratis
advocaat; ik ben er helemaal in thuis geraakt.”
Die kennis en contacten zet hij nu in voor
anderen die hulp kunnen gebruiken. Want hij
zal niet snel iemand de rug toekeren. Via
Facebook heeft Marc contact met professoren, filosofen, journalisten, schrijvers, dichters en hoge industriëlen, maar ook met mensen die in de gevangenis zitten of onderdrukt
worden. “Ik veroordeel niemand.”
Trots vertelt hij over twee Poolse vrouwen die
hij op weg hielp in Nederland. Hij leerde ze
Engels (“voor Nederlands konden ze gewoon
naar een cursus”), gaf ze vaak eten, een
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Openingstijden:
W erkdagen
08.30 - 17.30 uur

Een advertentie van dit formaat in deze krant kost maar € 35,=.

Zaterdag en zondag
10.00 - 14.00 uur

Hollands Spoor wordt in een oplage van 4000 huis aan huis bezorgd in de Stationsbuurt.
U bereikt daarmee meer dan 8000 lezers!
Iedereen mag een advertentie plaatsen. Niet alleen ondernemers, maar ook particulieren.

Stationsweg 31
2515 BH Den Haag

Geeft u een feest, wilt u een oproep plaatsen, organiseert u iets, zoekt u iets of iemand,
kortom, heeft u wat dan ook te melden, vanaf € 35,= weet de hele buurt het.
(zie voor overige prijzen pagina 2)

Wij helpen, zonder extra kosten, graag bij de samenstelling en opmaak van advertenties.
De advertentie wordt ook (gratis) geplaatst op onze website: www.buurtstation.nl/wijkkrant
www.buurtstation.nl/wijkkrant

Apotheek Van Beest, al jaren uw vertrouwde adres in de wijk
voor al uw medicijnen en medicijn adviezen.
adviezen.

Hollands Spoor wordt gratis gemaakt door enthousiaste vrijwilligers, maar binnenkort moeten de drukkosten geheel betaald worden van de advertentieopbrengst.
Als we dan niet voldoende advertenties hebben, kan deze krant niet meer gedrukt worden..

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.

Buurt in Beeld
Op deze ongemonteerde foto zijn vreemde
dingen te zien:

♦
♦
In onze vestiging aan het Hobbemaplein is sinds
5 maart een apotheek. Hier kunt u terecht voor
geneesmiddelen, drogisterijartikelen en advies.

Stationsweg 53
2515 BJ Den Haag
8

Net boven de schutting kijk je dwars
door het huis heen, terwijl het pand
rechts gewoon in gebruik is.
De teksten op de schutting lijken verband met elkaar te houden.

♦

Oranje dekzijl voor een raam, met daarnaast de gemeentekleuren geel en
groen.

♦

Schril contrast tussen de mooie lantarens van de renovatie van zo’n tien jaar
geleden en de verkrotting van nu.
Gary

tel. 070 326 39 30
fax 070 331 60 54
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