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Lentereceptie 12 april 
Het Buurtstation houdt weer een lentereceptie waar 

buurtbewoners elkaar en het bestuur kunnen ontmoe-

ten met een drankje en hapje. 

Bijzonderheden worden nog  bekend gemaakt op de 
website www.buurtstation.nl en in de nieuwsbrief. 
 

KinderKoninginnedag  
30 april in Huijgenspark 

Zie pagina 2 
 

Luchtkussenfestival  
Huijgenspark 

9, 10 en 11 mei  
    Nu 3 dagen!                 Zie pagina 2 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is ons postcodegebied wel kindvriendelijk? 
 

Vorig jaar werd het rapport van het Verwey-Jonker 
Instituut breed uitgemeten in de pers 
(www.kinderenintel.nl).  
Op het lijstje van de 10 minst scorende wijken prijkte 
'Huygenspark', na wijken in Leeuwarden en Rotter-
dam, op een beschamende derde plaats.  
 

Een deel van de lage score is het gevolg van verwar-
ring rond postcode 2515, die een deel Schilderswijk, 
Stationsbuurt en Rivierenbuurt omvat. 
Een echt probleem is dat in het Huijgenspark de hon-
den vrij rondlopen en de kinderen slechts op een klein 
gebiedje achter hekken kunnen spelen. 
En hoe gaan we om met kinderen die - zichtbaar - te 
veel verantwoordelijkheid krijgen van hun ouders? 
 

Zie artikel op pagina 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1813: 200 jaar koninkrijk 
Dit jaar bestaat Nederland zoals we dat nu kennen 

200 jaar. De vorming van ons koninkrijk en het aan-

treden van Willem-Alexanders verre voorvader Willem 

I als koning is onlosmakelijk verbonden met de Stati-

onsbuurt waar verschillende straatnamen naar de 

hoofdrolspelers van toen zijn vernoemd. Het komend 

jaar besteden we in Hollands Spoor aandacht aan de 

mensen achter deze straatnamen.  
 

Deel 1 van deze serie treft u aan op pagina 9 
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Ondertussen in het Park 

Interview Joyce Baarh:  
initiatiefnemer  

buurtenergiebedrijf (BEB) 
 

In het hele land bloeien initiatieven van bewo-

ners op om hun buurt duurzamer te maken. 

Joyce Baarh werkte voor Den Haag het idee uit 

van een buurtenergiebedrijf, waarbij buurtbewo-

ners samenwerken aan een duurzame energie-

voorziening. De Stationsbuurt is de eerste buurt 

waar in overleg met buurtbewoners haar ideeën 

worden toegepast.  
 

Zie het interview met Joyce Baarh op pagina  4 
 

Foto: Joyce te midden van wethouder Baldewsingh 

en bestuurslid Paul Houtman van het Buurtstation. 

Annemiek  
te Velde  

locatiemanager 
van  

NS Stations.  
 

Zij houdt zich bezig 
met het beheer van 
station Den Haag 
Hollands Spoor. De 
redactie sprak met 
haar over „schoon, 
heel en veilig‟ en 
over wat er allemaal 
speelt op een station. 
Lees het interview op 

pagina 8 

Interview met 

Bob Bonies 
 

Tot en met 30 mei zijn bij 
Winston & Wei Wei werken 
van Bob Bonies te bewonde-
ren. Wie is deze buurtgenoot? 
Bonies blijkt een icoon in de 
traditie van Mondriaan. 
Bonies gebruikt in zijn schilde-
rijen alleen rood, blauw, geel, 
groen en wit. En geometrische 
vormen: rechthoeken, drie-
hoeken, cirkels en lijnen. Hoe 
eenvoudig het eindresultaat 
ook mag lijken, in het proces 
vooraf gaat veel tijd zitten. 

Zie pagina 7 

Sinds een jaar is op Stationsweg 55 de vintage-
modezaak All-Labels gevestigd. Een prima winkel 
voor onze buurt, die opvalt door de vaak wisselende 
etalage.                                                   Zie pagina 7 

All Labels 
goedkope merkkleding 

8, 9 en 10 maart was er een top-vrouwenweekend 
in Samen Sterk ter gelegenheid van Internationale 
Vrouwendag. Verschillende groepen vrouwen uit de 
Stationsbuurt deden mee.  

Een verslag van dit Topweekend op pagina 6 

http://www.buurtstation.nl
http://www.kinderenintel.nl
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Franka Korteweg 
Madeleine Steigenga  

 

samenstelling en lay out:  
Gary van der Heemst 

 

Advertenties, reacties en kopij: 
hs@buurtstation.nl 

 

Hollands Spoor op internet 
HS staat geheel in kleur op: 

www.buurtstation.nl/wijkkrant 
 

http://twitter.com/BuurtStation 
 

www.facebook.com/BuurtStation  
 

Aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief op 

http://www.buurtstation.nl/contact.html  

 

Bewonersorganisatie Buurtstation komt op 
voor de belangen van de bewoners van de 
Stationsbuurt. Ze doet dit vanuit haar tijdelij-
ke huisvesting aan Stationsweg 6 (open 
maandag en donderdag 9 tot 12 uur).  
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers in 
werkgroepen actief, professioneel onder-
steund 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 ver-
voer.  
 

Website  
Actueel buurtnieuws en informatie over het 
Buurtstation kunt u vinden op de website 
van de Stationsbuurt: www.buurtstation.nl.  
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 buurtbe-
woners onderwerpen die te maken hebben 
met de buurt aan de orde kunnen stellen. 
Bijvoorbeeld zwerfvuil, gevaarlijke verkeers-
situaties 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 
 

De GWO-bijeenkomsten in 2013 zijn op 

Aanvang 19.30 uur. 
 

Meer informatie over de werkgroepen op: 
www.buurtstation.nl 

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 
ma. & 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   
 

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 8.000 buurtbewoners!  
 

Volgende edities: 
 

Prijzen: 
Hele pagina 1040 mm

2
 € 440 

1/2   pagina   520 mm
2
 € 220 

1/4   pagina   260 mm
2 

€ 110 
1/6   pagina   173 mm

2 
€   85 

1/8   pagina   130 mm
2 

€   55 
1/16 pagina     70 mm

2 
€   35 

 
De advertentie wordt tevens 

gratis geplaatst op de website:  
www.buurtstation.nl/wijkkrant 

 

U krijgt gratis hulp bij de op-
maak van de advertenties.  

 

hs@buurtstation.nl 

Nood: 112 
 

Politie Haaglanden 
Wijkagenten Ester van Aalst en 
Simon Daw en Annemieke Brons 
bureau Hoefkade 350: 
algemeen telefoonnummer:  
0900 8844, of mail naar 
Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl  of  
simon.daw@haaglanden.politie.nl. 
annemieke.brons@haaglanden.politie.nl  

Brandweer 424 46 44 
 
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  

bezorging 
#30, half juni 
#31, eind sept. 
#32, half dec.   

 

deadline  
1 juni ‘13 
15 september  
1 december 

Advertenties  

3 april 
1 mei 
3 juli 

18 september 
6 november 

SPEEL MEE 
in de 5

e
 toneelproductie van het 

Stations Buurt Theater 
 

Maandag 8 april start het buurttheater met de repetities voor de nieuwste productie met 
als voorlopige titel „Lang leve de Koning(in)‟. 
Nee, na al het kroningsgefeest niet over het nieuwe koningspaar, maar over de eerste 
Hollandse koning en koningin die 200 jaar geleden op de troon werden geholpen door de 
heren Van Limburg Stirum, Van der Duijn en Van Hogendorp. Bekende namen in onze 
wijk. Of eigenlijk gaat het niet over dit driemanschap, maar over de vrouwen achter deze 
mannen. 
 

Nieuwsgierig geworden? 
8 april is er een open repetitieavond waarop iedereen welkom is om de sfeer te proeven. 
En als je het leuk vindt kan je je aanmelden om mee te doen. 
Toneelervaring is niet nodig, wel enthousiasme en doorzettingsvermogen. 
We spelen vanuit situaties, handelingen en samenspel, dus niet vanuit uit het hoofd ge-
leerde teksten. 
Toneel is een teamsport, dus als je eenmaal een rol of taak hebt, zijn anderen afhanke-
lijk van jouw inzet. 
 

We repeteren op maandagavonden van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur. 
OPEN AVOND: MAANDAG 8 APRIL 
Buurthuis Parada, Van Limburg Stirumstraat 280 
zomerstop 17 juni - 12 augustus 
uitvoeringen 13, 14 en 15 september in een theatertent in het Huijgenspark 
Deelname is GRATIS 
We zoeken ook nog groepen muzikanten of andere (amateur)artiesten die willen mee-
werken aan dit project. 
 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
Bonny van der Burg, 06 180 184 91, of buurtstation@zonnet.nl 

Bij het verschijnen van de krant is het nog 
niet zeker, maar het ziet er naar uit dat ook 
in 2013 weer het Luchtkussenfestival gaat 
plaatsvinden in het Huijgenspark. Nieuw dit 
jaar is dat het festival drie dagen gaat du-
ren, te weten 9, 10 en 11 mei 2013.  
 

Nieuw is ook dat het festivalterrein wordt 
afgesloten vanwege de veiligheid en omdat 
het nodig is een klein bedrag aan entree te 
heffen om uit de kosten te komen. Verder 
blijft alles bij het oude: lekker springen voor 
de jeugd van 2 tot 12, als het even kan on-
der het genot van een lekker voorjaarszon-
netje.  

 Op dit moment wordt hard gewerkt om de 
organisatie en de financiën rond te krijgen. 
Alle hulp uit de buurt daarbij is welkom! De 
organisatie is met name op zoek naar 
sponsors en vrijwilligers voor tijdens het 
festival. Wil jij sponsor of vrijwilliger worden 
of weet jij bedrijven/personen die dat zou-
den willen?  
 

Meld je aan per mail bij  
Arthur Kloos (arthur@kloosevents.nl) of 
Joris Hentenaar (Joris@camforce.nl).   
  

Volg op Facebook het laatste nieuws via 
Luchtkussen Festival Den Haag. 

LUCHTKUSSENFESTIVAL  
Huijgenspark     9, 10 en 11 mei  

Oranjeverenigingen in 
Nederland buigen 
zich over de vraag of 
we op 30 april nu Ko-
ningsdag, Abdicatie-
dag of een laatste 
keer Koninginnedag 
vieren. Wij weten het 
ook niet, maar wij 
houden ook dit jaar 
gewoon een Kinder-

Koninginnedag in het Huijgenspark. Het is 
alweer de zesde editie! We zijn druk bezig 
met het regelen van een scherm, zodat 
iedereen die dat wil de troonsafstand van 
Hare Majesteit live kan volgen. Er is dus 
geen reden om niet te komen.  
We roepen op tot een vrijmarkt als nooit 
tevoren. Een mooie deal maken is natuur-
lijk mogelijk door de verkoop van spullen. 

Maar ook muziek maken, limonade verko-
pen, iets knutselen, iets geks doen met 
kinderen, voorlezen, toneelspelen of iets 
heel anders doen is mogelijk. Sterker, dat 
is eigenlijk de bedoeling op KinderKonin-
ginnedag! De vrijmarkt is alleen niet be-
stemd voor professionele verkoop. Ui-
teraard zal de gouden koets ook rondrij-
den. Er is muziek, knutselen, een speel-
plein en de lokale horeca zorgt voor een 
hapje en een drankje. Het programma start 
om 10.00 uur. 
Meer informatie of meehelpen als vrijwilli-
ger?  
 

kinderkoninginnedag@buurtstation.nl.  
En blijf ook op de hoogte via onze  
Facebookpagina:  
www.facebook.com/kinderkoninginnedag 
 

Graag tot ziens op dinsdag 30 april! 

KinderKoninginnedag  
30 april in Huijgenspark 

Binnenkort wordt het Huijgenspark 1 of 2 
openbare watertappunten rijker. Na onder-
zoek blijkt waterbedrijf Dunea de meest  
voor de hand liggende aanbieder hiervoor. 
 

Samen met mede-bestuurslid Cathelijne 
Dommerholt heb ik de langgekoesterde 
wens van watertappunten in het Huijgens-
park weer opgepakt. Dunea is vorig jaar 
een programma gestart waarbij het bedrijf 
zorgdraagt voor plaatsing en onderhoud 
van de tappunten en voor gratis water. 
Hiervoor wordt een eenmalige bijdrage van 
de gemeente gevraagd van 3.800 euro per 
tappunt. 

We zijn in gesprek met Dunea en hebben, 
op hun verzoek, een aantal mogelijke loca-
ties doorgegeven voor een haalbaarheids-
onderzoek. Nu moet er nog gekeken wor-
den welke potjes er bij de gemeente zijn 
die we hiervoor kunnen aanspreken. Hier-
van zal het afhangen of we straks 1 of 2 
tappunten kunnen laten plaatsen. 
 

Paul Houtman 
Namens Buurtstation 
 

Via de website van Dunea is meer informa-
tie te vinden over de watertapkranen: 
www.dunea.nl. 

Gratis waterkranen in Huijgenspark 

mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/BuurtStation
http://buurtstation.us5.list-manage2.com/track/click?u=2bca16a35d0d04332b332ac8c&id=25d0fb715e&e=483c738086
mailto:webmaster@buurtstation.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
mailto:j.vangemmert@zebrawelzijn.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl
mailto:simon.daw@haaglanden.politie.nl
mailto:annemieke.brons@haaglanden.politie.nl
http://www.denhaag.nl/woonoverlast
mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:arthur@kloosevents.nl
mailto:Joris@camforce.nl
mailto:kinderkoninginnedag@buurtstation.nl
http://www.facebook.com/kinderkoninginnedag
http://www.dunea.nl
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Onze wijkagenten schrijven om de 
beurt een column. Simon Daw deed in 
de vorige krant de aftrap. In de vol-
gende krant Annemieke Brons, die 
sinds 15 januari het wijkagententeam 
in de Stationsbuurt is komen verster-
ken. In deze krant: Ester van Aalst. 
 

Toen ik biker werd bij bureau De 
Heemstraat, kwam ik op een andere 
manier met mensen in contact. Ik 
vond dit zo leuk, dat ik in 2008 als 
wijkagent bij bureau Hoefkade ben 
gaan werken. De Stationsbuurt be-
staat eigenlijk uit twee verschillende 
delen. Aan de kant van de Schilders-
wijk wordt veel verhuisd. Hierdoor is 
er veel verloop en weinig sociale con-
trole. Als wijkagent is het dan moeilij-
ker om contact met mensen te krijgen. 
Aan de kant van het Huijgenspark zijn 
meer koophuizen. Daar zie je dan ook 
dat mensen zich meer bij de wijk be-
trokken voelen en zich inzetten voor 
het verbeteren van de buurt. Heel leuk 
vind ik dat iedere buurt zijn eigen mar-
kante figuren heeft. Hier zijn dit bij-
voorbeeld grijze Piet en de basketbal-
ler. Ik maak bijna elke dag wel een 
praatje met hen. 
 

Iets waar we als wijkagenten meer 
over willen weten is het ouderenpro-
bleem: de eenzaamheid achter de 
voordeur. Ik kreeg een keer een mel-
ding over een verwarde oude dame 
die regelmatig haar behoefte op de 
stoep deed. Toen ik bij haar binnen 
kwam bleek dat zij alleen woonde en 
niet goed meer voor zichzelf kon zor-
gen. In haar huis stond een hele sta-
pel ontdooide diepvriespizza‟s, waar-
van ze er iedere dag één kookte in 
een pan met water. Als wijkagent kan 
je hier eigenlijk weinig mee, want met 
politiewerk heeft het niets te maken. 
Je moet daar dan ook creatief in zijn. 
Omdat deze mevrouw erg vermagerd 
en ook uitgedroogd was, hebben we 
toch hulp voor haar kunnen regelen. 

Ze is in een verpleeghuis opgenomen, 
waar ze goed wordt verzorgd. Sociale 
controle in een buurt kan veel leed 
besparen en zelf levens redden. Heeft 
u uw buren een tijdje niet gezien of 
ziet u juist veel beweging die er eerst 
niet was, laat het ons dan gewoon 
even weten. Dan kunnen wij gaan 
kijken of alles wel in orde is. 
 

Ons werk bestaat uit veel verschillen-
de dingen. Er is altijd wel iets dat spe-
ciale aandacht vraagt. Zo komt Konin-
ginnedag er bijvoorbeeld weer aan. 
Dat wordt dit jaar een extra groot 
feest.  We letten dan op een goed 
verloop van de vrijmarkten. Ook zijn 
we alert op mensen die het feest wil-
len verstoren, omdat ze tegen het Ko-
ningshuis zijn. Die zijn er ook. Als 
wijkagent moet je gewoon overal op 
bedacht zijn. De tips die we van de 
buurtbewoners krijgen, helpen ons 
hier enorm bij. 
 

Spreek ons op straat aan of bel bij 
spoedgevallen: 112, en anders 0900-
8844. 
Meer weten over de activiteiten van 
de wijkagenten? Volg ons op twitter 
@WagStationsbrt 

Ester van Aalst  

Column 

De wijkagenten 

Klaverjassen 
Nieuw: Klaverjassen  
Wanneer:  
Elke Maandag en Donderdag 
 

Hoe laat:  
Maandag  van 13:30 tot 15:30 
Donderdag van 12:30 tot 15:30 

Waar: WDC De Sprong,  
Paviljoensgracht 33 
Kosten: Gratis 
 

U bent van harte welkom! 
 

 

Bingo  

Maandelijkse boodschappen  
bingo in de sprong 

 

Donderdag 28 maart 2013 
Donderdag 25 april 2013 
 

13:30 uur start de kaartverkoop 
14:00 uur start de Bingo tot ongeveer 
15:45 uur.  
 

Boekje = € 4,50  
(7 rondes inclusief superronde)  
€ 0,50 losse kaart en losse superronde 
 

Wijkcentrum de Sprong 
Pavil joensgracht 33 

Patricia Haverkort,  
Ouderenconsulent 
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
 

Aanmelden & informatie:  
afd. Ouderenwerk:  
070-4248112 of  4248113   
receptie 070-4248130 

Bewonersorganisatie De Paraplu, uit de 
Schilderswijk, organiseert gelukkig weer 
een eigen festival. De Haschiba wordt 
nog steeds gemist! Er is een organisatie-
comitee opgericht. Eén van de leden 
hiervan, Rabia El Yalte, maakte mij hier-
op attent. Met natuurlijk haar verzoek om 
het initiatief ook in onze Stationsbuurt 
kenbaar te maken. Het wordt een festi-
val voor en door de eigen bewoners, met 
een podium voor alle talenten.  
Ook komt er ruimte voor alle actieve 
groepen om reclame te maken, voorlich-
ting te geven en actieve bewoners te 
werven voor de eigen activiteiten. Maar 
het gaat ook om de beeldvorming over 
de Schilderswijk, het laten zien van de 

vele initiatieven die spelen. Iedereen is 
welkom. Inschrijfformulieren - om ken-
baar te maken wat je wilt gaan doen tij-
dens het festival, of als je vragen, op-
merkingen en tips hebt - liggen bij Stich-
ting Buurtstation. Dus in de agenda:10 
september het Schilderswijk Festival!!! 

 

Madeleine Steigenga 

Schilderswijk festival 2013  
in de startblokken! 

10 september feest bij de buren! 

Misschien heeft u geen zin in een moeilij-
ke computerles, maar zin om er even 
tussenuit te zijn en op een eenvoudige 
manier te leren omgaan met de sociale 
media, die in deze tijd een belangrijke rol 
speelt. Niet te vergeten het spaart u ook 
nog eens geld uit. Een bericht versturen 
via de e-mail is snel en u heeft geen post-
zegels nodig, bellen via Skype scheelt 
weer telefoonkosten. Kortom een leuke 
cursus bij u om de hoek! 
 

Computercursus 
Het is een „Internetcursus op Maat‟. Een 
cursus waar u kennismaakt met „Social 
Media‟ (Facebook, Skype, Twitter etc.).  
Met deze internetmogelijkheden kan u 
gemakkelijk in contact blijven met vrien-
den, familie, collega‟s en op de hoogte 
blijven van de laatste ontwikkelingen in 
uw eigen kringen. Ook leert u omgaan 
met de online zoekmachines als Google. 
Dit is handig om belangrijk nieuws te kun-
nen volgen en zelf informatie op te zoe-
ken over een onderwerp van uw interes-
se.  

Via de website van 
Gemeente Den Haag 
kan u veel informatie 
opzoeken over de 
stad, wat er allemaal 
te doen is, maar ook 
waar en wanneer er 
wegwerkzaamheden 
zijn.  Ook leert u uw 

persoonlijke DigiD (gebruikersnaam en 
wachtwoord) te gebruiken, waarmee u 
zich kan identificeren op websites van de 
overheid en organisaties die een over-
heidstaak uitvoeren. Dat en nog veel 
meer leert u in deze cursus. 
 

Startdatum/ Aanvang 
De cursus bestaat uit 10 lessen. Tijdens  
feestdagen en vakanties zijn er geen les-
sen. 
De lessen zijn elke dinsdag van 10:00 - 
12:00 uur.  Het leslokaal van de cursus 
bevindt zich op de 2

e
 verdieping.  

 

Let op: Er is geen lift aanwezig, wel een 
stoellift tot de 1

e
 etage! 

 

Aanmelden 
U kan zich opgeven door te bellen met 
dhr. Rik Kalter: 070 388 66 23 [tussen 12 
en 16 uur ] 
De cursus kost € 1,- per  les. 
Het totaal bedrag van het aantal les-

sen graag contant betalen bij uw 1
e
 

les. 

Computerles Samen Sterk 

Na afloop gelegenheid tot het met elkaar drinken van koffie/thee op eigen kosten. 
 

Deze activiteiten worden georganiseerd door het ouderenwerk en haar vele vrijwilligers. 

Godfried Bomans  
100 jaar geleden geboren op de Bierkade 

Aan de lijst met bekende Nederlanders 
die in onze wijk gewoond hebben, is één 
van de meest populaire schrijvers van de 
vorige eeuw toegevoegd. Op 2 maart, 
rond vier uur, onthulde burgemeester 
Van Aartsen een gedenkplaat voor God-
fried Bomans aan de gevel van Bierkade 
2, waar de schrijver precies honderd jaar 
geleden geboren werd. Het oorspronkelij-
ke pand is in 1981 gesloopt. 
 

Veel mensen denken dat Bomans in Dor-
drecht het levenslicht zag, maar dat is 
één van de mythen die hij zelf in stand 
hield omdat hij daar de bakermat van zijn 
romanpersonage Pieter Bas had be-
dacht. 
Lang heeft hij hier niet gewoond, al na 
vijf maanden besloot hij de wijde wereld 
in te trekken, naar men beweert met Tan-
te Pollewop. 
 

foto‟s: Haagse 
Arabesken 

 

 
Stichting Samen Sterk Den Haag  
[Cultureel Centrum] 
Zieken 103 
2515 SB Den Haag 
070 – 388 66 23 
www.samensterkdenhaag.nl  

Tai Chi 
Voor wie: 55+ 
Wanneer: Donderdagochtend van 
10:00 – 11:00 uur 
Kosten: € 8,= per maand  
 
 

 
 

Samen Fit, Meer bewegen 
voor ouderen  

Voor wie: 55+ m/v 
Wat: les van een gediplomeerde  
MBVO-vakkracht 
Kosten: Per maand € 6,-  
(met ooievaarspas € 3,-) 
 

 

mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
http://www.denhaagdirect.nl/haagse-arabesken-nr-54-1/bomans1b/
http://www.denhaagdirect.nl/haagse-arabesken-nr-54-3/bierkade-toen/
http://www.denhaagdirect.nl/haagse-arabesken-nr-54-3/
http://www.denhaagdirect.nl/haagse-arabesken-nr-54-3/
http://www.denhaagdirect.nl/haagse-arabesken-nr-54-1/bomans1a/
http://www.samensterkdenhaag.nl
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Vorig jaar werd het rapport van het Ver-
wey-Jonker Instituut breed uitgemeten 
in de pers (www.kinderenintel.nl).  
Op het lijstje van de 10 minst scorende 
wijken prijkte 'Huygenspark', na wijken 
in Leeuwarden en Rotterdam, op een 
beschamende derde plaats.  
 

Het rapport signaleerde een zeer nega-
tieve leefomgeving voor de Haagse 
'Huijgenspark'-kinderen. Beetje vreemd 
dat dit park - waarvan kinderen en ou-
deren van alle leeftijden genieten - de 
naamgever is voor een groot maat-
schappelijk probleem. Reden voor veel 
buurtgenoten om gepikeerd contact op 
te nemen met dit 'onderzoeksinstituut 
naar maatschappelijke vraagstukken'. 
Stichting Buurtstation reageerde direct 
op het rapport en de consternatie die 
het veroorzaakte, en nodigde het Ver-
wey-Jonker Instituut uit om met de 
buurt in gesprek te gaan. Dat gebeurde 
op dinsdag 5 februari. 
 

Postcodes, cijfers en de werkelijkheid 
De bijeenkomst was prima georgani-
seerd in Samen Sterk aan het Zieken. 
Buurtbewoonster Annemarijke Jolmers 
leidde op uitnodiging van Buurtstation 
deze avond. De aanwezigheid van én 
buurtbewoners, én politici, én professi-
onals was de basis van een geanimeer-
de avond. Eerst werd door onderzoek-
ster Majone Steketee van het Verwey-
Jonker Instituut uitgelegd hoe het on-
derzoek is opgezet. In een tweejaarlijks 
onderzoek worden alle ruim 4.000 Ne-
derlandse „wijken‟ (in feite postcodege-
bieden) met elkaar vergeleken. Een 
aantal thema's worden vertaald naar 
vergelijkbare cijfers. Om dat eerlijk te 
kunnen doen, gebruikt het Verwey-
Jonker Instituut 10 'indicatoren' waar-
van de cijfers voor alle gebieden op 
exact dezelfde manier samengesteld 
worden.  
Als voorbeeld: het thema gezondheid 
wordt in beeld gebracht op basis van 
de cijfers van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) over kindersterfte 
en zuigelingensterfte. CBS en Jeugd-
monitor leveren ook de cijfers aan voor 
de thema's 'kinderen in armoede' en 
'jeugdwerkloosheid'. Er werden direct 
vragen gesteld over deze cijfers. De 
cijfers van 2009 en 2010 blijken de ba-
sis van deze rapportage uit 2012. En 
bijvoorbeeld het door CBS aangelever-
de cijfer dat de basis is voor het thema 
'openbare speelruimte', blijkt een CBS-
cijfer voor het aantal 0-17 jarigen per 
hectare speelruimte 'met een hekje 
eromheen'. Dus zo'n skatebaan en het 
basketbalveldje in het Huijgenspark 
tellen niet mee. En bovendien gaat het 
om informatie over postcodegebieden. 
Met onze benoeming tot krachtwijk 
hebben we ook al ervaren dat postcode 
2515 niet het Huijgenspark betreft, 
maar een gebied wat zich uitstrekt van 
Schilderswijk via Stationsbuurt tot en 
met Rivierenbuurt. 
 

Gemeentes wakker schudden 
Na deze toelichting over het onderzoek 
zelf, gaf juriste Beata Slapper van De-
fence for Children een toelichting over 
het doel van dit onderzoek: namelijk het 
ongevraagd elke twee jaar Nederland-
se gemeentes wakker schudden en op 
hun verantwoordelijkheid wijzen. Uit-
gangspunt van het rapport bleken de 
rechten van het kind, zoals die vastge-
legd zijn in het Verenigde Naties kin-
derrechtenverdrag. Het onderzoeksin-
stituut heeft die rechten vertaald naar 
buurtniveau: 'kinderrechten als basis 
van lokaal beleid'. De 10 indicatoren 
bleken zo ingezet dat ze laten zien hoe 
in buurten de kinderrechten nageleefd 
worden, en ze illustreren ook de effecti-
viteit van het jeugdbeleid. Is ons post-
codegebied wel zo kindvriendelijk? Zijn 
er genoeg voorzieningen, is de veilig-
heid voor kinderen gewaarborgd, is de 
sociale kwaliteit van de leefomgeving 
goed voor de kinderen, en de fysieke 
kwaliteit?  
 

De buurt echt kindvriendelijk maken 
Nu werd de zaal wakker, en Stichting 
Buurtstation greep de pauze aan om 
vragen en ideeën te verzamelen. Wat 
kan er worden gedaan om een echt 
kindvriendelijk postcodegebied 2515 te 
zijn? Wat betreft ons Huijgenspark was 
de slag snel gemaakt. Het is toch te 
gek dat de kinderen in het park achter 
een hekje zitten en niet op het gras 
kunnen spelen, omdat dat aangewezen 
is als hondenuitrengebied voor een 
groot aantal Haagse honden? De drie 
aanwezige raadsleden (D66, Haagse 
Stadspartij en Groen Links) leek dat 
een klus die snel te klaren was.  
Maar we gingen de deur uit met zwaar-
dere problematieken. Want hoe gaan 
we om met kinderen die - zichtbaar - te 
veel verantwoordelijkheid krijgen van 
hun ouders? En hoe krijgen we collega-
ouders zo ver dat ze een kind dat kat-
tenkwaad uithaalde, zelf van het politie-
bureau komen halen in plaats van daar 
een tas met kleren af te geven? Hoe 
gaan we om met de voorspelde verdere 
maatschappelijke teruggang in gebied 
2515, vanwege de grotere werkloos-
heid en meer armoede in het alge-
meen? 
 

Inzet van velen 
De tweejaarlijkse rapportages zijn be-
doeld om de 'rechten van het kind' on-
der de aandacht te houden van de Ne-
derlandse gemeenten. Gelukkig is er 
inzet van velen - vaak vrijwilligers - om 
de kinderrechten onder de aandacht te 
houden. Zo is er Youth and the City, die 
ook jongerenambassadeurs ondersteu-
nen - Den Haag heeft sinds 2005 15 
jongerenambassadeurs die vanuit het 
perspectief van de jeugd adviezen kun-
nen geven. Ook bestaat er de Jong 
Lokaal Bokaal; door een prijs uit te rei-
ken voor het beste positieve jeugdbe-
leid in een gemeente wordt landelijk 
publiciteit gegeven aan gemeentes die 
het goed doen. Den Haag heeft de bo-
kaal al drie keer gewonnen, de laatste 

keer in 2012. Hebben we binnenkort de 
bokaal voor een ambassadeur uit post-
codegebied 2015? De inzet van velen 
zal nodig zijn. De Van Ostadeschool in 
de Schilderswijk heeft het goede voor-
beeld gegeven: op de dag van deze 
bijeenkomst werd bekend dat zij het 
predikaat 'Excellente School 2012' heb-
ben gekregen!  
 

Madeleine Steigenga  
 

Rechten voor kinderen in postcodegebied 2515 

De Buur(t)vrouwen gingen op 
bezoek bij de buurman op het 
Spui: het Nederlands Dans The-
ater. 
 

Het thema van Buur(t)vrouwen 
9 en 10 is bewegen. Als start 
gingen 19 buurtvrouwen op 31 
januari kijken bij het Nederlands 
Dans Theater (NDT). Daar is 
een buur(t)man, Brett, werk-
zaam als danser bij NDT1. Buur
(t)vrouw Luisa had alles gere-
geld via Maaike, educatiemede-
werkster bij het NDT.  
 

De dag begon bij Parada met 
het klaarmaken van de broodjes 
voor de lunch en om te verza-
melen. We werden ontvangen in 
het Danstheater door Maaike en 

haar assistente. Hier werden we 
ingewijd over het normale dag-
programma van de dansers en 
de les die we gingen zien. In de 
tijd tussen de toelichting en de 
start van de les, stelde tai chi-
lerares Hetty, die ook met ons 
was meegekomen, voor om nog 
even wat te bewegen, vooraf 
aan onze lange zit. Een verras-
sende start, die ook door de 
NDT-mensen als bijzonder in-
spirerend werd ervaren.  
 

De les was leerzaam. Na de 
oefening lukte het ons met ge-
mak om ruim een uur sprake-
loos te kijken naar een 
'klassieke' oefenles. Het is een 
les die de dansers dagelijks om 
11 uur - behalve zondags - vol-

gen. De buurtvrouwen zaten 
voor de spiegelwand van de 
danszaal. Luisa stelde ons eerst 
voor aan de dansers van NDT1. 
De dansleraar, de „maître‟, vol-
stond met een paar snel uitge-
sproken aanwijzingen in het 
Frans, een paar simpele bewe-
gingen en wat telwerk. En elke 
keer weer speelde de piano ver-
volgens muziek die precies pas-
te bij de oefeningen die de dan-
sers daarna uitvoerden. Het was 
een wonder zoals de communi-
catie ging. De leraar liep wat 
rond en gaf nauwelijks zichtbaar 
een enkele aanwijzing. Beviel 
hem iets in het bijzonder, dan 
stak hij even zijn duim op om 
dat te laten weten. Aan onze 
buurtgenoot Brett konden we na 
de les nog vragen stellen.  
 

Wij kregen na de lunch nog een 
uitgebreide rondleiding door het 
gebouw, de dansers volgden tot 
6 uur nog allerlei lessen, en stu-
deerden een nieuwe choreogra-
fie in. Voor 3 buurtvrouwen, 
Luisa, Judith en Catherine, had 
dit bezoek nog een feestelijk 
staartje: zij wonnen de kaartjes 
voor een avondvullend NDT-
programma die tijdens de lunch 
verloot werden! 
 

Madeleine Steigenga,  
Luisa Gorelli 

 

foto Kim Bosch 

Buur(t)vrouwen Bewegen 

Met ingang van 1 maart kunnen inwoners van Den 
Haag online terecht bij het maatschappelijk werk via: 
www.hulponlinedenhaag.nl. De drie Haagse Welzijnsor-
ganisaties MOOI, Zebra en VÓÓR Welzijn zijn een ge-
zamenlijk online platform voor hulpverlening gestart.  
 

Hulp Online Den Haag is een professionele hulpverle-
ningssite waar inwoners van Den Haag met vragen en 
problemen op psychosociaal gebied terecht kunnen. 
Online hulp biedt een aanvulling op het bestaande aan-
bod van maatschappelijk werk. De welzijnsorganisaties 
kunnen op deze manier nieuwe doelgroepen bereiken 
die niet bij het reguliere maatschappelijk werk komen: 
mensen die in eigen omgeving, in eigen tempo en eigen 
tijd hulp willen. 
 

De online hulp van de welzijnsorganisaties is gratis, 
anoniem, laagdrempelig en daardoor voor veel mensen 
toegankelijk. In de online omgeving kunnen mensen 
o.a. 24 uur per dag vragen per (beveiligde) e-mail voor-
leggen aan een maatschappelijk werker en zelf op-
drachten uitwerken. Via e-mail krijgen ze binnen één 
werkdag feedback. Daarnaast worden er trainingen op 
maat aangeboden en is er een uitgebreide bibliotheek 
met informatie over specifieke hulpproblemen.  
 

Bovendien kan er 1-op-1 gechat worden met een maat-
schappelijk werker tijdens de chatspreekuren op maan-
dag tot en met vrijdag.  
 

Jongeren kunnen hier terecht met vragen over zaken 
als eenzaamheid, pesten, onzekerheid, ouders, geld, 
school, alcohol of drugs. Bij volwassenen gaat het vaak 
om het niet kunnen voldoen aan de eisen die de huidige 
samenleving aan hen stelt. 
 

Informatie over de samenwerkende welzijnsorganisa-
ties: www.xtra.nl  

www.hulponlinedenhaag.nl 

Als eerste zal het BuurtStation bekijken of 
we in onze buurt een kinderraad kun-
nen oprichten. Dat geeft de kinderen in de 
Stationsbuurt een stem, waardoor ze kun-
nen meedenken over verbeteringen. 
Lees uw wijkkrant om op de hoogte te blij-
ven. 

Naschrift Buurtstation: 

http://www.xtra.nl
http://www.hulponlinedenhaag.nl
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Bezoek van de buurt aan het Gemeentemuseum 
“Welkom bewoners van het Haagse 
centrum.” Dat was de boodschap die 
het Gemeentemuseum van Den Haag 
heeft verspreid. Een gratis bezoek 
werd aangeboden.  
In eerste instantie kwam het initiatief 
om van dit aanbod gebruik te maken 
vanuit de creatieve naaicursus, die 
sinds het najaar gegeven wordt bij Pa-
rada. Simone ten Bosch geeft deze 
cursus, die nu op maandagochtend 
wordt gehouden. Ondergetekende 
werkt als vrijwilliger hieraan mee. In het 
museum is onder andere een mooie 
50’er jaren modetentoonstelling, die 
voor deze groep cursisten extra interes-
sant kan zijn. Daarom nam ik contact 
op met het museum en hoorde dat ook 
gratis busvervoer geregeld kon worden 
als er meer dan 30 mensen zouden 
meegaan. Toen is de uitnodiging uitge-
breid naar een breder bestand in de 
buurt. Daardoor hebben zich 37 men-
sen aangemeld. Op woensdagavond 
16 januari was het zover. Door de 
sneeuw en de kou hadden een paar 
mensen zich afgemeld, maar met een 
leuke groep konden we om kwart voor 
zeven in de bus die ons comfortabel 
naar het museum bracht.  
 

Mooie avond 
De ontvangst was onverwacht spette-
rend. In de prachtige hal van het ge-

bouw (architect Berlage) was een podi-
um met muziek en vele tafels met fon-
kelend glaswerk en dranken. Ook an-
dere groepen uit het centrum waren 
aanwezig, jong, oud, mannen en vrou-
wen; een geanimeerd gezelschap. Ie-
der werd ontvangen met gratis munten 
voor de drankjes en een folder waarin 
allerlei mogelijkheden stonden aange-
geven voor een boeiend programma 

die avond. Er werden lezingen gehou-
den en rondleidingen verzorgd. Ieder 
koos zijn favoriete bestemming en be-
gon zijn of haar tocht door het museum, 
voor velen de eerste keer dat ze daar 
waren. Het museum deed duidelijk zijn 
best om nieuwe bezoekers te werven. 
Natuurlijk was er een groep die koos 
voor de modetentoonstelling: „Fabulous 
Fifties‟. De rondleidster had er een 
prachtig verhaal bij en door jong en oud 
werd het zeer gewaardeerd (foto 1+ 2).  
 

Anderen bezochten een lezing over 
Delfts blauw, of de tentoonstelling: 
„Happy Days‟ of „Ontdek het moderne‟, 
of het schilderij Victory Boogie Woogie 
van Piet Mondriaan. Een andere groep 
volgde de rondleiding in de collectie 
van het Mauritshuis met als topstukken 
de stier van Potter en van Rembrandt 
het schilderij De Anatomische Les. 
 

Aan het eind van de avond troffen we 
elkaar weer in de hal met een drankje 
(foto 3). Om 9 uur stonden de bussen 
klaar om ons terug te brengen naar de 
Stationsbuurt (foto 4). Onderweg naar 
huis spraken onze bezoekers hun 
waardering uit voor de mooie avond die 
het museum had aangeboden. Een 
bedankbericht naar het museum is door 
mij nog verstuurd om dit enthousiasme 
over te brengen. 

Joke Komen 

1 

2 

1 

4 

In de Stationsbuurt wordt door bewo-
ners gewerkt aan de oprichting van een  
buurtenergiebedrijf. Het doel is krach-
ten bundelen om de buurt duurzamer te 
maken. De redactie sprak met initiatief-
neemster Joyce Baarh. 
  

Een buurtenergiebedrijf voor de Stati-
onsbuurt. Wat is het idee? 
"Duurzaamheid in steden is een be-
langrijk onderwerp. Er zijn heel veel 
ideeën en initiatieven, maar het lukt niet 
altijd ze van de grond te krijgen. Of het 
lukt wel, maar het zou veel krachtiger 
zijn als het initiatief een veel grotere 
schaal zou hebben. Een buurtenergie-
bedrijf is een middel om dat te doorbre-
ken en te zorgen dat goede ideeën in 
een buurt collectief worden opgepakt. 
Inhoudelijk gaat het er bij het buurt-
energiebedrijf om welke energiekeuze 
je maakt en met welke middelen: zon-
nepanelen, technische maatregelen, 
gezamenlijke inkoop van duurzame 
energie en gedragsverandering." 
  

Hoe bent u tot dit initiatief gekomen? 
"Ik ben van origine consultant en houd 
me bezig met innovatie en reorganisa-
ties. Dat doe ik nog steeds, maar een 
paar jaar geleden ben ik in aanraking 
gekomen met een aantal initiatieven op 
het gebied van duurzaamheid en dat 
heeft me gegrepen. Ik denk graag in 
kansen en ik ben me gaan verdiepen in 
de vraag welke mogelijkheden mensen 
en buurten hebben om samen de duur-
zaamheid van hun eigen omgeving te 
verbeteren. In andere steden, zoals 
Utrecht, Amsterdam en Zwolle, is men 
daar al verder mee en zijn er inmiddels 
buurtenergiebedrijven opgericht. Den 
Haag heeft verschillende duurzaam-
heidsinitiatieven, maar nog geen buurt-
energiebedrijf. Ik ben daarover gaan 
nadenken en heb een voorstel inge-
diend bij de gemeente, waarvoor ik 
subsidie heb gekregen om het concept 
verder uit te werken. Ik ben verschillen-
de buurten afgegaan en de Stations-
buurt is de eerste buurt waar ik nu aan 
de slag ben. Ook uit andere buurten, 
zoals het Oude Centrum is er inmiddels 
belangstelling voor een duurzaam-
heidsproject." 
  

Hoe gaat u te werk? 
"In twee fasen. De eerste fase is pas 
gestart en loopt tot juni. We zijn bezig 
met inventariseren van ideeën om de 
Stationsbuurt duurzamer te maken en 
hoe je dat zou kunnen realiseren. Ik 
zeg "we" want er is inmiddels een werk-
groep van buurtbewoners opgestart die 
deze inventarisatie doet. We zijn pas 
voor het eerst bij elkaar geweest. We 
hebben ideeën gedeeld en iedereen 
heeft een opdracht om voor de volgen-
de keer iets uit te werken of te onder-
zoeken. In de werkgroep zitten nu zes 
mensen, maar dat moeten er veel meer 
worden. De werkgroepleden zijn de 
ambassadeurs in de buurt voor het 
buurtenergiebedrijf. De bedoeling is dat 
we in juni een concreet plan hebben: 
welke energiekeuze(n) hebben wij ge-
maakt voor de Stationsbuurt en hoe 
gaan we dit aanpakken? In fase 2 gaan 
we het BEB gestalte geven en moet 
volgens het plan van aanpak gaan wer-
ken."  
 

Waarom is uw initiatief als eerste ge-
land in de Stationsbuurt? 
"Ik had een gesprek met Paul Houtman 
(NB: Bestuurslid Buurtstation -red) over 
het buurtenergiebedrijf. Paul was en-
thousiast en heeft het er met het be-
stuur over het buurtenergiebedrijf ge-
had. Het bestuur vond het een goed 
plan en zo ben ik aan de slag gegaan 
in de Stationsbuurt. Ik merk hier in de 
buurt dat er enthousiasme is en dat de 
bewoners zeer betrokken zijn bij hun 
buurt. Men wil iets met duurzaamheid 
en denk hier ook over na." 
  

Hoe gaat het buurtenergiebedrijf er in 
de praktijk uitzien? 
"De pijlers noemde ik al: zonnepanelen, 
gezamenlijke inkoop van duurzame 
energie, technische maatregelen en 
gedragsverandering. Wat het precies 
wordt voor de Stationsbuurt weet ik nog 
niet. Het is een mix, maar de ervaring 
leert dat het voor elke buurt maatwerk 
is. Het allerbelangrijkste is dat de wen-
sen en behoeften van de bewoners 
voorop staan. Al weet ik de uitkomst 
niet: de kern van het buurtenergiebe-
drijf is dat de buurtbewoners de krach-
ten bundelen en het heft in handen ne-

men. Samen wer-
ken, samen leren en 
samen informatie 
delen. De ervaring 
leert dat het krachtig 
werkt als buurtbe-
woners elkaar van 
initiatieven overtui-
gen en er de verant-
woordelijkheid voor 
nemen." 
  

U kijkt ook naar an-
dere steden, zoals 
Zwolle en Utrecht. 
Wat zijn daar de 
lessen? 
"Dat er veel moge-
lijk is en er in de 
steden die u noemt 
veel gebeurt. In sommige plaatsen is 
het nog kleinschalig, maar in Utrecht 
zijn de bewoners al zo ver dat ze met 
Greenchoice een samenwerkingscon-
tract hebben afgesloten. Van de provin-
cie Utrecht hebben zij een warmteca-
mera ontvangen, zodat je kunt zien of 
je huis warmte lekt. Ook hebben zij al 
met verschillende partijen naar de mo-
gelijkheden van windmolens en zonne-
panelen gekeken.  Mensen moeten 
weten dat het initiatief van het buurt-
energiebedrijf er is en er moeten snel 
zichtbare resultaten zijn. In Amsterdam 
hebben de bewoners als verlengde van 
hun duurzaamheidproject een groene 
speeltuin als zichtbaar duurzaamheids-
project opgericht. Een probleem is om 
mensen enthousiast te krijgen om mee 
te doen. Dat is in deze drukke tijd over-
al lastig, want mensen kunnen hun tijd 
maar één keer besteden. Ik begrijp dat, 
maar toch hebben we ideeën en tijd 
van mensen nodig om het buurtener-
giebedrijf van de grond te krijgen. Daar 
gaan we de komende tijd hard aan wer-
ken. Het moet toch mogelijk zijn, denk 
ik, dat een klein percentage van de 
ruim 3000 huishoudens in de Stations-
buurt een bijdrage levert. Ik roep alle 
Stationsbewoners op die het initiatief 
steunen om zich aan te melden (zie 
kader). Samen staan we sterk voor een 
duurzame Stationsbuurt." 
   

Vries Kool 

Interview Joyce Baarh: initiatiefnemer buurtenergiebedrijf (BEB) 
BEWONERS MOETEN HET SAMEN DOEN 

3 

 

OPROEP AAN BEWONERS:  
DOE MEE AAN HET  

BUURTENERGIEBEDRIJF 
 

Enthousiast geworden door dit artikel en lijkt 
het u leuk om mee te doen: Meld u aan! 
Het buurtenergiebedrijf in oprichting kan 
uw hulp goed gebruiken. 
 

Wat we nodig hebben: 

mensen die in de werkgroep zitting willen 
nemen en actief willen werken aan de 
inventarisatie van mogelijkheden en de 
oprichting van het buurtenergiebedrijf - 
goede ideeën hoe we de Stationsbuurt 
duurzamer kunnen maken 

studenten in de buurt die een mogelijk-
heid zien om in het kader van hun studie 
een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld via 
een stage of afstudeerproject. 

 

Stuur een mail met uw ideeën en/of uw 
aanmelding voor de werkgroep naar:  
buurtstation@zonnet.nl, ter attentie van 
Joyce Baarh. 
  

Ook als u het plan van aanpak voor het 
buurtenergiebedrijf wilt lezen, kunt u mai-
len naar buurtstation@zonnet.nl. U krijgt 
het plan van aanpak dan per mail toegezon-
den. 
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De nieuwe koers die Samen Sterk heeft ingeslagen was de basis voor 
een bijzondere viering van internationale vrouwendag in onze buurt. 
Toen de eigen Buur(t)vrouwen voor haar organisatie van Buur(t)
vrouwen nr. 10 contact zochten met Samen Sterk, werd een samenwer-
king snel gesmeed. 
 

Irmgard Winter van Samen Sterk kon ons vertellen dat ook daar ver-
schillende vrouwenorganisaties bezig waren met hun invulling van de 
viering van internationale vrouwendag. Er werd een weekendprogram-
ma vastgesteld, met als start een high tea met bewegen: Buur(t)
vrouwen 10 op 8 maart. Op zaterdag was er een kledingmarkt voor jon-
ge moeders en op zondag de gezamenlijke viering met alle organisaties 
samen: Topvrouwen, Talentvol, Ondernemend, Participerend. Deelne-
mende organisaties: de Bulgaarse vrouwen, Poolse vrouwen, Chinese 
vrouwen, Antilliaanse en Surinaamse vrouwen. Dat in combinatie met 
de Buur(t)vrouwen en Parada, samen goed voor de Italiaanse, Neder-
landse, Soedanese, Ethiopische, Somalische, Turkse en Marokkaanse 
inbreng. Een samenwerking met inbreng van velen, in combinatie met  
de professionals van Parada (Joke van Gemmert) en Samen Sterk 
(Irmgard Winter). 
 

Thee en beweging 
Op de officiële internationale Vrouwendag, vrijdag 8 maart, startte de 
buur(t)vrouwen 10 onder leiding van Luisa Gorelli met het maken van 
heerlijke sandwiches, scones (met hulp van Scallywags), zelf geïmpor-
teerd Fries suikerbrood en bijzondere brownies van Josefine en Vittoria. 
De high tea werd gecombineerd met een workshop bewegen door Lucia 
Lindner. 
 

Rolmodellen 
Zaterdag 9 maart was Samen Sterk open voor de ondernemende jonge 
vrouw met de kledingbeurs en infomarkt voor alleenstaande moeders en 
tienermoeders. Aan het programma voor de zondag 10 maart - door 
Claudia prima aan elkaar gepraat - werkte iedereen mee. Een klein co-
mité bereidde een presentatie van 7 rolmodellen voor: vrouwen die door 
hun eigen ontwikkeling en maatschappelijke positie anderen tot inspira-
tie waren én zijn. Van al deze vrouwen hingen het hele weekend posters 
ter inspiratie door het gebouw van Samen Sterk. Ons eigen rolmodel, de 
eerste vrouwelijke Tweede-kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven 
opende het zondagprogramma met een uitgebreide speech.  
 

Workshops 
Nadat iedereen in beweging was gezet, konden er workshops gevolgd 
worden, of werden de vrouwen verwend in de beautyzone. Op deze 
inspirerende dag konden verschillende workshops gevolgd worden; Bio-
danza, tai chi, Ontdek je Talent, Gezonde Lifestyle door de Hagg-
ambassadeurs. Voor de liefhebbers was er verder een Beautyzone en 
werd de mogelijkheid geboden een portretfoto te laten maken om bij-
voorbeeld bij je CV te gebruiken. De inspirerende dag  werd afgesloten 
met een internationaal buffet; met de Chinesebrug en Surinaamse, So-
malische, Turkse, Bullgaaalse en Poolse gerechten, en natuurlijk dans. 

Aan dit Topweekend hebben ca. 250 vrouwen, van wie zo‟n 30 
vrijwilligers, deelgenomen! 
 

Met dank aan de vele vrijwilligers, een bijzonder weekend! 
Madeleine Steigenga 

 

foto's door Joke van Gemmert, Madeleine Steigenga en Wing Yee Tang 

Internationale vrouwendag: TOPweekend in de Stationsbuurt 

De High Tea van Buur(t)vrouwen  

Ons eigen rolmodel, de eerste vrouwelijke kamer-
voorzitster Jeltje van Nieuwenhoven (nu fractievoor-
zitter PVDA Den Haag) opende het zondagprogram-
ma met een uitgebreide speech, waarin ze al deze 
vrouwen aan haar 100 toehoorders voorstelde.  

Na de toespraak van Jeltje van Nieuwenhoven werd 
aandachtig geluisterd naar de voordracht van Joan 
Tjok-a-Sang van Joke Kool-Smits gedicht: Er is een 
land waar vrouwen willen wonen 

Rol-model Angelle Chang was persoonlijk aanwezig (l) 

Mevrouw Wang - Tai Chi docente bij de Chinese Brug 
- brengt tijdens haar workshop de eerste beginselen 
van Tai Chi Quan bij. 

Vrijwilligster Irene Ashikali geeft ge-
zichtsmassages in de Beautyzone. 

Poolse rode bietensoep. 

Handverzorging en hennabeschildering in de  
beautyzone. 

Ewa en Hani, twee fans van buur(t)vrouwen. 

Internationale samenwerking 
in de Stationsbuurt; de logo's 
van alle deelnemende  
organisaties. 

De keukenbrigade verwerkt het fruit voor uiteindelijk 
zo'n 120 gasten en vrijwilligers. 

De door Kim Bosch vormge-
geven - en door City Mondi-
al gesponsorde - posters 
van 7 beroemde TOP-
vrouwen krijgen na de bij-
eenkomst een vaste plek bij 
Parada. 
Bertha von Suttner 
(Nobelprijs voor de Vrede),  
Indira Gandhi (minister pre-
sident van India), Ellen 
Johnson Sirleaf (eerst geko-
zen Afrikaanse vrouwelijke 
staatshoofd), Rosa Parks 
(internationaal icoon van 
verzet tegen rassenschei-
ding), Tawakkul Karman 
(medeoprichtster Woman 
Journalists without Chains), 
Jeanne Redmond (eerste 
vrouwelijk doktet te Surina-
me), en Angelle Chang 
(Nederlands model, trots 
gezicht van de Aziatische 
vrouw). 

De inspirerende dag  werd afgesloten met een inter-
nationaal buffet; met Surinaamse, Somalische, 
Turkse en Poolse gerechten. 
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Tot en met 30 mei zijn bij Winston & 
Wei Wei werken van Bob Bonies te 
bewonderen. Wie is deze buurtge-
noot? Bonies blijkt een icoon in de 
traditie van Mondriaan. 
 

Bob Bonies is geboren in 1937 en 
brak in de jaren ‟60 door met zijn ab-
stracte, minimalistisch werk. “Ik ben 
een constructivistisch schilder”, vertelt 
Bonies. Honderd jaar geleden legde 
onder andere Piet Mondriaan de basis 
voor deze kunststroming. Wie een 
schilderij van Bonies bekijkt, ziet direct 
de overeenkomsten. “Geometrische 
ordening vormt een rode draad in mijn 
werk.” 
 

Schetsen op ruitjespapier 
Bonies gebruikt in zijn schilderijen 
alleen rood, blauw, geel, groen en wit. 
En geometrische vormen: rechthoe-
ken, driehoeken, cirkels en lijnen. Hoe 
eenvoudig het eindresultaat ook mag 
lijken, in het proces vooraf gaat veel 
tijd zitten. In zijn atelier aan het Hofwij-
ckplein laat hij me zijn kast vol map-
pen met voorstudies zien. Alles op 
ruitjespapier. “Ik ben altijd aan het 
schetsen, ontwerpen en onderzoeken. 
Dat is mijn creatieve proces, daar gaat 
het mij om.”  
Dit doet Bob Bonies nu al zeker vijftig 
jaar en hij is er nog lang niet klaar 
mee. “Juist door mijn ervaring en ken-

nis kom ik op nieuwe per-
spectieven. Doordat ik 
hier al zo lang mee bezig 
ben, openen zich nieuwe 
mogelijkheden.” Een 
kwestie van je concentre-
ren. “In het voorgaande 
zit de vernieuwing, al het 
andere sluit ik uit als 
schilder”, zegt hij stellig. 
Een consequente lijn die 
hij al die jaren heeft vast-
gehouden. “Het is vrij 
eenzaam werken, maar ik 
voel me daar wel bij.” Spiritueel? “Er 
zitten wel Zen-kenmerken in mijn 
werk, ja. Ik wil minder, minder, als-
maar minder. Om op méér uit te ko-
men.” 
 

Stijlvast icoon 
In de jaren ‟90 was Bonies directeur 
van de voormalige Vrije Academie, 
werkplaats voor beeldende kunsten 
aan de Paviljoensgracht. Anno 2013 
heeft de schilder invloed op een nieu-
we generatie kunstenaars. 
En steeds meer musea en 
galleries willen Bonies‟ 
schilderijen exposeren. 
“Het constructivisme is nu 
zo‟n honderd jaar oud. Zelf 
doe ik al vijftig jaar mee. 
Dat geeft mijn werk een 
bepaalde plek in de kunst-
geschiedenis.” Van de 
groep „avantgarde‟ kunste-
naars met wie hij in de 
jaren ‟60 vaak exposeerde, 
is een groot deel een an-
der pad ingeslagen of ge-
storven. “Ja, ik heb toch 
wel een aparte positie”, 
stelt hij vast. 
 

Buurtbewoner 
Al sinds begin jaren „80 
woont hij in de Stations-
buurt, eerst aan de Dunne 
Bierkade en later aan het 
Hofwijckplein. “Het was, en 
is, een goede buurt voor 

creatieven, met goed-
kope panden voor ate-
liers”, vindt Bonies. 
“Wel is veel bedrijvig-
heid verdwenen. De 
Oranjelaan, de vroege-
re Hofwijckstraat: daar 
zaten toen allemaal 
kleine ondernemers.” 
Wijzend uit zijn raam: 
“Moet je nu kijken hoe 
rustig het hier op straat 
is.” Ook verdwenen: 
“Tante Annie, nu de 

Bordelaise. Vroeger was dat dé ont-
moetingsplek voor de kunstenaars uit 
de wijk.” Hij hoopt dat veel meer kun-
stenaars uit de Stationsbuurt bij veel 
meer horecagelegenheden in de wijk 
kunnen exposeren. Zelf vindt hij het 
heel leuk dat buurtbewoners zijn werk 
nu kunnen zien bij Winston & Wei 
Wei. “Galeries, musea én dit: ja waar-
om niet? Ik woon hier.” 
 

Werk van Bob Bonies is nog tot en 

met 30 mei te bezichtigen bij eethuisje 

Winston & Wei Wei, Stationsweg 53. 

Open: ma-za 11-21.30 uur,  

zo. 16-21.30 uur. 

Meer algemene informatie over de 

kunstenaar op www.bonies.nl 
 

Annemarijke Jolmers 

Bob Bonies: stijlvast icoon in Mondriaan-traditie 

Sinds een jaar is op Stationsweg 55 de vintage-
modezaak All-Labels gevestigd. Een prima winkel voor 
onze buurt, die opvalt door de vaak wisselende etala-
ge. 
De tweedehands kledingzaak zit sinds een jaar in het 
voormalige 'lief hertje'-pand, Stationsweg 55, naast 
Winston & Wei Wei. Willeke van den Dobbelsteen is 
de uitbaatster. Ze leerde het vak van winkelier in twee-
dehands spullen in haar vorige baan als job coach bij 
de kringloopwinkels in Den Haag. Ze ontdekte dat ze 
'een eigen zaak' eigenlijk ook erg leuk vond. En de 

tweedehands branche zit 
haar in de genen, met een 
opa die nog een ouderwet-
se lorreboer was.  
 

Goede merkkleding 
All-Labels is gericht op 
merkkleding en op lage 
prijzen. Als je je kledingkast 
wilt vernieuwen, kun je je 
oude, schone, kleding altijd 
bij Willeke van den Dobbel-
steen afgeven. Je krijgt er 
niet voor betaald, maar 
daarmee houd je zelf de 
prijzen in haar winkel laag. 
Veel kleding verlaat voor 
2,50 euro haar pand weer. 
In de winkel komt alleen de 
goede merkkleding te han-
gen, bijvoorbeeld Gucci of 
het eigen merk van de Bijenkorf, maar ook Benetton, 
Didi, DKNY, Dolce & Gabbana, Esprit, Gerry Weber, 
Guess, Inwear, Mexx, Miss Sixty en Replay. Naast de 
letterlijk brede collectie kleren van maatje 32 t/m 60, 
worden er ook schoenen, sjaals, riemen en bijouterie-
ën voor dames, heren en kinderen verkocht. Door   
Willekes kritische selectie hangt er een aantrekkelijke 
verzameling vintagekleding bij All-Labels. De kleding 
die ingebracht wordt en die niet in het assortiment 
past, brengt Willeke weer door naar goede doelen zo-
als de Stichting Sierra Holland, een Ghanees goed 
doel of een Kringloopwinkel. 
 

Attractie 
Natuurlijk wilt u weten waarom Willeke - die in Rijswijk 
woont - haar zaak aan de Stationsweg begonnen is. 

De eerste reden is dat ze zelf opgegroeid is in een 
echte Haagse buurt en houdt van de diversiteit van de 
bewoners en de passanten. De basis van haar beslis-
sing om het pand te huren, is het aantal passanten dat 
dagelijks langs de winkel loopt: 5000. Daarvan hoeft 
maar een klein percentage naar binnen te lopen om 
goede zaken te kunnen doen, was haar redenatie, en 
dat bleek vanaf de start te kloppen. De vaak wisselen-
de etalages zorgen voor voldoende attractie! 
 

Onlangs kwam ik buurtvrouw JK tegen, die een bijzon-
der truitje aan had. Waar heb je dat vandaan? En ja-
wel, het kwam van vintagewinkel All-Labels.  
 

Voor verdere informatie www.all-labels.nl. 
 

Madeleine Steigenga 

ALL-LABELS bestaat een jaar 

http://www.bonies.nl
http://www.all-labels.nl
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De redactie ontmoet regelmatig men-
sen die in onze buurt werken. Wat 
doen zij en wat vinden ze van onze 
buurt? Op een ijzige winterdag is het 
de beurt aan Annemiek te Velde, loca-
tiemanager van NS Stations. Zij houdt 
zich bezig met het beheer van station 
Den Haag Hollands Spoor. De redac-
tie sprak met haar over „schoon, heel 
en veilig‟ en over wat er allemaal 
speelt op een station. 
 
De eerste vraag ligt voor de hand: wat 
doet de locatiemanager Randstad-
Zuid? 
"Dan moet ik iets uitleggen over NS. 
Er zijn verschillende NS- 
bedrijfsonderdelen. Bijvoorbeeld NS 
Reizigers, verantwoordelijk voor het 
reizigersvervoer. Ik werk voor het Be-
heerbedrijf van NS Stations. NS Stati-
ons houdt zich bezig met alles wat er 
op en rond stations gebeurt. Als loca-
tiemanager van de Regio Randstad-
Zuid ben ik verantwoordelijk voor het 
dagelijks beheer van de 55 stations in 
de regio, waarvan Hollands Spoor een 
van de grootste is. Bij beheer gaat het 
erom dat het station schoon, heel en 
veilig is. Mensen moeten zich veilig 
voelen op het station. Er moet 
schoongemaakt worden, worden ge-
strooid als het glad is en er worden 
reparaties uitgevoerd. Wij huren spe-
cialistische bedrijven in die deze za-
ken voor ons doen. Wij zien erop toe 
dat de reizigers minimale hinder on-
dervinden van de werkzaamheden. 
Daarnaast zijn wij ook het aanspreek-
punt voor alle huurders op het station. 
Sonja Belt is als locatiebeheerder van 
Den Haag HS het eerste aanspreek-
punt voor alles wat er op het station 
gebeurt en het gezicht van dit station.” 
 

Wat is het belangrijkste van uw werk? 
"Ons belangrijkste doel is onze reizi-
gers een aangenaam verblijf op het 
station te bieden. Dit doen we door 
goed onderhoud te plegen aan het 
station en door samen te werken met 
andere partijen. Het is bijvoorbeeld 
onze verantwoordelijkheid om te zor-
gen dat het station schoon blijft, maar 
dit doen we in opdracht van meerdere 
eigenaren. Zo onderhouden we de 
perrons in opdracht van ProRail en is 
het stationsgebouw van NS. Buiten 
het station is de Gemeente Den Haag 
verantwoordelijk voor het beheer. Dus 
maken we afspraken met de gemeen-
te, zodat de kwaliteit van bijvoorbeeld 
schoonmaak binnen en buiten Hol-
lands Spoor op hetzelfde niveau zit. 
Daar hebben we een zogenoemd be-
heerconvenant over afgesloten. Een 

van de afspraken is dat wij de fiets-/
voetgangerstunnel onder Hollands 
Spoor schoonmaken. En schoonma-
ken is nog maar een van de aspecten. 
Het is heel leuk om met alle partijen te 
werken: ProRail, NS, gemeente, aan-
nemers, schoonmaakbedrijven, politie, 
brandweer en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. En het is daarbij echt zo 
dat elk station anders is en in elke 
stad de dingen anders werken. Ieder 
station vraagt dus een andere aanpak. 
Dat is het leuke van mijn werk. Voor 
de reiziger is het natuurlijk volstrekt 
niet relevant wie ergens verantwoor-
delijk voor is en hoe de NS dat aan-
pakt. Die wil een schoon, heel en vei-
lig station en een dito stationsomge-
ving. Dat is waar het uiteindelijk om 
gaat. We kijken daarom tegenwoordig 
echt goed naar klantoordelen en hoe 
klanten het station ervaren. " 
 

Wat vindt u leuk aan station Hollands 
Spoor? 
"Het is een heel interessant station. 
Het is natuurlijk een prachtig gebouw 
en het is een station waar veel ge-
beurt. Er gaan grote stromen reizigers 
doorheen. Er vinden veel activiteiten 
plaats. In december kreeg het een 
winteraankleding. Er vinden soms 
evenementen plaats. Als er verkiezin-
gen zijn, kun je er stemmen. We expe-
rimenteren er met manieren om het 
verblijf voor de reiziger aangenamer te 
maken, bijvoorbeeld door licht en ge-
luid. Op veel andere, kleinere stations 
in mijn regio speelt dit minder. Hol-
lands Spoor is echt een druk station, 
waar van alles gebeurt."  
 

En als u kijkt naar de klantoordelen, 
waarin onderscheidt Hollands Spoor 
zich dan van andere stations? 
"Als ik kijk naar schoon, heel en veilig, 

dan scoort Hollands Spoor redelijk 
goed op schoon en heel. Veiligheid is 
een blijvend aandachtspunt. Dat hang 
samen met verschillende zaken. Het 
is een groot station, waar veel men-
sen instappen, uitstappen en over-
stappen; veel reizigerstreinen. Hol-
lands Spoor is aangesloten op het 
nachtnet en is dus open tot in de klei-
ne uurtjes. Wat ook meespeelt, is hoe 
de omgeving van het station wordt 
beleefd. Naarmate men zich op de 
route naar het station veiliger voelt, 
voelt men zich ook veiliger in het stati-
on. Daar is bij Hollands Spoor wel 
verbetering mogelijk. Denk bijvoor-
beeld aan de leegstaande panden 
tegenover het station. Dit beïnvloedt 
de klantbeleving. NS probeert waar 
mogelijk invloed uit te oefenen, maar 
dit is niet altijd mogelijk. Veel gronden 
buiten het station zijn niet in bezit van 
NS, maar we voeren uiteraard wel 
gesprekken.” 
 

En recent was er het incident met Ris-
hi, die op het perron is neergeschoten 
door een politiekogel… 
"Heel naar was dat. Naar de toedracht 
wordt onderzoek gedaan. NS heeft 
met het incident als zodanig niets te 
maken, maar omdat Hollands Spoor 
het decor vormde, kwam er van alles 
op ons af. Er is iets heel heftigs ge-
beurd. Je wil de nabestaanden een 
gedenkplaats geven voor een bepaal-
de periode. Het reizigersvervoer moet 
vrij snel ook gewoon weer door. Je 
moet heel snel in overleg met allerlei 
partijen  afwegingen en keuzes ma-
ken. Een heftige tijd was dat."   
 

Heeft u contact met de Stationsbuurt? 
"Niet echt en eigenlijk is dat wel jam-
mer. Wij richten ons heel erg op de 
reizigers: wat zij willen en wat hun 
oordeel is. Rond stations, zoals in de 
Stationsbuurt rond Hollands Spoor, 
wonen veel mensen, die er vaak langs 
komen, veel zien en een oordeel heb-
ben over Hollands Spoor. Hun mening 
horen wij eigenlijk nooit, maar ook hier 
zijn we benieuwd naar!” 
 

Vries Kool 

Annemiek te Velde: Locatiemanager NS Stations 
ZORGEN VOOR EEN SCHOON, HEEL EN VEILIG HOLLANDS SPOOR 

Oproep voor buurtbewoners:  
Annemiek te Velde is geïnteresseerd in 
wat Stationsbuurtbewoners vinden van 
station  Hollands Spoor.  
Heeft u een vraag, een mening of een 
tip voor Annemiek te Velde, locatiema-
nager Randstad-Zuid van NS, stuur een 
mail naar de redactie via 
HS@buurtstation.nl .  
Wij bezorgen uw mails bij Annemiek. 

Annemiek te Velde op het besneeuwde Stationsplein 

Eind maart wordt gestart met de 
nieuwbouw van 11 studenten apparte-
menten op de hoek van deHoefkade 
en de Wolterbeekstraat.  
 

De bouw wordt uitgevoerd door Bakels 

+ Ouwerkerk Bouw uit Den Haag, in 

opdracht van de Wijkontwikkelings-

maatschappij Stationsbuurt – Oude 

Centrum Den Haag CV (WOM). Jaren-

lang stond op deze hoek een zwaar 

vervallen pand, dat uiteindelijk in 2012 

door de gemeente Den Haag is ge-

sloopt. De WOM heeft een plan laten 

uitwerken om op de hoek nieuwbouw 

te realiseren in historiserende stijl, 

waarbij zoveel mogelijk historische 

elementen uit de oudbouw terugko-

men. Het appartementencomplex is 

ontworpen door Hulshof Archi-

tecten uit Delft. Naast reguliere 

kamers zal de WOM ook 2 stu-

dentenappartementen aanpas-

sen voor mindervalide studenten. 

De oplevering staat gepland voor 

het laatste kwartaal van 2013.  

Nieuwbouw Hoefkade van start 

mailto:hs@buurtstation.nl
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Vanaf eind dit jaar vieren we twee jaar 
lang dat ons land in 1813 een konink-
rijk werd. De Stationsbuurt heeft een 
bijzondere band met de gebeurtenis-
sen van tweehonderd jaar geleden. Er 
zijn straten vernoemd naar Van Ho-
gendorp, Van der Duijn en Van Lim-
bu rg  St i r um .  D i t  zogehe ten 
„driemanschap‟ zorgde voor een soe-
pele overgang van de Franse bezet-
ting door Napoleon naar een voor die 
tijd modern koninkrijk met een grond-
wet. Hollands Spoor besteedt dit hele 
jaar aandacht aan het jaar 1813. In de 
eerste aflevering: hoe zagen Den 
Haag en de Stationsbuurt eruit in 
1813 en waar woonden de rijke men-
sen?  
 
In 1813 was de Stationsbuurt nog 
nauwelijks bewoond. Slechts enkele 
doorgaande wegen bestonden al, zo-
als de Wagenstraat en de Veerkades. 
Voor de rest was het hier vooral wei-
land. Toch waren er al ontwikkelingen 
gaande waaruit later onze buurt zou 
ontstaan. En de „Haagse Quote-100‟ 
uit die tijd – met hun groeiende be-
langstelling voor het gebied richting 
Hoefkade - speelde daar een grote rol 
in. Sommigen leven voort in de straat-
namen van onze buurt: notaris en  
oud-regent Johannes Huygens, oud-
regent Ocker Repelaer, Gijsbert Karel 
Van Hogendorp - die zelf op de Kneu-
terdijk I 30 woonde - en advocaat Tho-
mas van Limburg Stirum. 
 
Van de 100 rijkste Hagenaars, hadden 
er 27 een (vastgoed)relatie met de 
straten in en rond onze Stationsbuurt. 
Ofwel ze woonden er, ofwel ze han-
delden in vastgoed in de gedeelten 
van het oude Centrum en de Rivieren-
buurt die tegen de huidige Stations-
buurt aan liggen. Zo is er de bejaarde 
pikeur Anthony Egidius Basters, die al 
panden en grondstukken aan het 
Westeinde en Fluwelen Burgwal bezat 
en ook vastgoed in de Wagenstraat 
kocht. En de drukker Frans Kleyn, die 
in 1794 en 1796 huizen kocht aan 
Groene Wegje en Bierkade voor de 
jaloersmakende bedragen van F850,- 
en F975,-. 
 
Vastgoedhandel rond de Stationsbuurt 
En kijk naar Johannes van Drunen, 
getrouwd met Susanna Neuyen: hij 
woonde in 1813 aan het Spui nummer 
'Q 311' en kocht in 1797 een huis aan 
de Bierkade. Bij de verkoop voor 
F3000,-  een paar maanden later, 

streek hij F400,- winst op. Met de re-
gelmatige aan- en verkopen die van 
hem bekend zijn verdiende Van 
Drunen kennelijk goed. In 1818 kocht 
hij een pand in de Kranestraat, de 
doorsteek tussen Stille Veerkade en 
Bierkade. En aan het Groene Wegje 
kocht hij in 1822 een blok huizen op. 
Benieuwd welke panden dat precies 
waren? Daarbij kan in enkele gevallen 
het kadaster helpen, in 1811 ingesteld 
bij Keizerlijk decreet door Napoleon. 
Wanneer iemand een pand kocht en 
er ook zelf ging wonen, werd dat vast-
gelegd volgens het kadastrale num-
mer. Maar neem nu het pand aan de 
Amsterdamsche Veerkade dat in 1822 
voor F9000,- werd gekocht door een 
groep beleggers, onder wie Jean 
Francois van Eck. Omdat zij het zelf 
niet bewoonden is niet precies te ach-
terhalen om welk pand het ging. 

R i j kdom  in  de  W agens t raa t 
De Wagenstraat moet een sjieke 
straat zijn geweest rond 1813. Hier 
woonde op nummer I 101 de voorma-
lige secretaris van het Hof van Hol-
land, het door de Fransen opgedoekte 
oudste rechtscollege van Holland. Ene 
Meyer Edersheim woonde aan de Wa-
genstraat F 42 en had kennelijk vol-
doende budget om in 1823 het huis 
ernaast te kopen. Zo ook op nummer 
S 61 de notaris Joost Vrijdag, die 
tweemaal belegde in andere panden 
aan de Wagenstraat. En notaris en 
bankier Johannes Huygens startte zijn 
wooncarrière aan de Wagenstraat, op 
S 57. Na zijn dood in 1825 werden uit 
zijn bezittingen verschillende huizen 
en een stal aan de Wagenstraat ver-
kocht, en een blokje huizen aan de 
Veerkade. 
 

Eenzelfde rijkdom zien we bij de 
beurtschipper Leendert Sillevis, woon-
achtig op N 48 van de 3e Wagenstraat 
– er bestonden destijds een 1

e
, 2

e
 en 

3
e
 Wagenstraat. Hij kocht niet alleen 

het huis naast hem inclusief wagen-
huis, maar ook op de Nieuwe Bierka-
de een koetshuis met haverzolder 
voor 15 paarden en een stal voor nog 
eens 16 paarden met een hooizolder. 
Ook de eigenaar van landgoed Oc-
kenburg, advocaat Leonardus van de 
Kasteele, had vastgoed in zowel de 
Wagenstraat als de Herderstraat, de 
Boekhorststraat en de Lutherse Burg-
wal.  
 
Bijkomen in buitenhuizen 
Ook toen deden de 100 rijksten al aan 
vrijwilligerswerk. Drie van hen waren 
bijvoorbeeld regent (bestuurder) van 
het Heilige Geesthofje, het hofje aan 
de Paviljoensgracht dat we nog 
steeds koesteren. En advocaat Johan-
nes Schiefbaan uit de 1e Wagenstraat 
bekleedde een groot aantal politieke 
en maatschappelijke posities. Na zijn 
overlijden verkochten zijn erven zijn 
panden aan de Rijswijkscheweg en 
aan de Doubletstraat. 
Wanneer ze wilden bijkomen van hun 
bezigheden, konden de rijken uit 1813 
van hun buitenhuizen genieten. Voor-
burg was het meest in trek, met de 
buitenplaatsen Westeinde, Het Groote 
Loo, Dansigt, Vreugd en Rust, Duives-
tein en West-Duyvesteyn. Er was dus 
toch behoefte aan een landgoed bui-
ten, ook al woonden deze vroegere 
´Stationsbuurters´ met de ogen van nu 
al aan de rand van de stad. 
 
Deze informatie is afkomstig uit een 
economisch-historisch jaarboek door 
W. Moll uit 1935. Hij vermeldt daarin 
de lijst met 100 rijkste Hagenaars, in 
1813 opgesteld op verzoek van Nap-
oleon‟ s administratie op basis van 
belastingaangiften. Verder vermeldt 
Moll van elke persoon zijn maatschap-
pelijke posities, zijn geboorte, huwelij-
ken en sterfte, geloof, en vooral de 
vastgoedhandel waarbij deze persoon 
betrokken was. 
 
 
Volgende keer: De opkomst en val 
van Gijsbert Karel van Hogendorp 
 
 
Madeleine Steigenga 
Vries Kool 
Annemarijke Jolmers 

Het verhaal van 1813 
Het verhaal begint in 1795 als stad-
houder Willem V door de Fransen uit 
Nederland wordt verjaagd. Vanaf dan 
begint een 18-jarig Frans bewind over 
Nederland. Als in 1812 Napoleon grote 
verliezen lijdt in Rusland wordt duide-
lijk dat de Fransen op termijn hun 
heerschappij zullen verliezen. In Ne-
derland beginnen zogenaamde Oran-
gisten na te denken over het bestuur 
van Nederland als de Fransen zijn ver-
trokken.  
 

De Orangisten hebben gemeen dat ze 
na het vertrek van de Fransen graag 
een Oranje op de troon willen hebben. 
Voor de hand liggend is dit niet, want 
de Oranjes zijn vrijwel vergeten en 
Nederland is nog nooit een koninkrijk 
geweest. Onder de Orangisten bevin-
den zich de militair Leopold van Lim-
burg Stirum, de voormalig Kamerheer 
van de erfprins van Oranje-Nassau 
Frans Adam van der Duijn van Maas-
dam en de koopman-jurist (maar voor-
al publicist) Gijsbert Karel van Hogen-
dorp. Zij vormen een driemanschap als 
de Fransen op 17 november 1813 on-
der leiding van Charles-François Leb-
run halsoverkop Nederland ontvluch-
ten. Ze handelen snel. Ze treden op als 
tijdelijk bestuur en sturen een brief 
naar Willem Frederik, de in London 
woonachtige oudste zoon van de  

laatste  stadhouder Willem V, met het 
aanbod om koning van Nederland te 
worden.  
 

Willem doet al tijden pogingen om 
koning van een land te worden en wil 
graag. Er volgen onderhandelingen. 
Willem heeft financiële eisen die niet 
mals zijn en het driemanschap eist dat 
er een grondwet komt, die ook voor 
de koning gaat gelden. De revolutio-
naire geest die door Europa waarde 
heeft immers duidelijk gemaakt dat de 
tijd voor almachtige koningen, die bo-
ven de wet staan, definitief voorbij is. 
Gelukkig heeft Van Hogendorp al in 
1812 een proeve van een Grondwet 
gemaakt, die hij later verder kan uit-
werken. Als Willem en het drieman-
schap overeenstemming hebben be-
reikt, staat niets het koningschap van 
Willem I meer in de weg en roepen zij 
het Koninkrijk der Nederlanden uit.  
 

Op 30 november 1813 is de grote dag. 
Willem I arriveert met het Engelse fre-
gat The Warrior bij de kust van Sche-
veningen. Het driemanschap is erin 
geslaagd om steun van het volk voor 
Willem te werven. Er is een grote me-
nigte op de been in Scheveningen om 
de nieuwe koning toe te juichen. Korte 
tijd later wordt Willem in Amsterdam 
officieel de eerste koning van Neder-
land.  

 

De Stationsbuurt in de tijd van Nederlands eerste koning  

9 december 1913, op het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk, is de lan-
ding van Willem I op Scheveningen nagespeeld.  2013 ?? 

1913 1813 

30 november 1813, Willem Frederik landt in  
Scheveningen 



10                             Bewonerskrant  HOLLANDS SPOOR       APRIL 2013 

 

Wist u dat inbrekers vaker overdag 
dan ‟s nachts opereren? Dat ze vaak 
vóór de inbraak al rondom het huis 
zijn te zien en soms zelfs aanbellen 
met een smoes? Maar wist u ook dat 
u heel veel kunt doen om de kans op 
een inbraak zo klein mogelijk te ma-
ken? 
 

Deze en nog veel meer feiten en 
weetjes werden verteld tijdens de 
“inbraak preventie-avond” op 20 fe-
bruari. Politieagent Maarten, Sleutel-
Direct, en wijkcoördinator Bob Koop-
man van Staedion hadden veel advie-
zen voor de bewoners van de Stati-
onsbuurt. En dat was hard nodig ook, 
want in 2012 is het aantal woningin-
braken in onze buurt flink gestegen. 
Nu de politie er bovenop zit, is er ge-
lukkig weer een dalende lijn. Maar de 
tips van die avond zijn nog steeds 
belangrijk genoeg om in deze krant 
met u te delen. 

Als u maar even van huis weg bent 
(zelfs 10 minuten): 

 Sluit alle deuren en ramen en doe 
ze op slot 

 Haal de sleutels uit het slot 

 Hang geen briefje op met de mel-
ding dat u “even weg bent” 

 Doe alsof er wel iemand thuis is: 
laat bijvoorbeeld een krant open op 
tafel liggen, of laat een kopje koffie 
staan, laat ‟s avonds eens het licht 
aan (wissel dit af) 

 

 

Als u langer weg gaat: 

 Vraag de buren om de post weg te 
halen 

 Vraag de buren om ‟s avonds een 
lamp aan te doen en die ook weer 
uit te doen bij het slapen gaan 

 Vraag de buren om ‟s avonds de 
gordijnen bij u dicht te doen als u 
dat normaal ook heeft 

 Laat NIET op Facebook e.d. weten 
dat u op vakantie gaat 

 

Voorbereidingen die u nu al  
kan treffen: 

 Maak afspraken met uw buren om 
elkaars woning in de gaten te hou-
den en vreemde dingen te melden 
bij de politie 

 Zorg dat uw (auto)sleutels niet voor 
het grijpen liggen, bijvoorbeeld in 
een sleutelkastje 

 Hang geen adreslabel aan uw 
sleutelbos 

 Controleer uw hang- en sluitwerk; 
zorg dat dit voldoet aan het Politie-
keurmerk Veilig Wonen. Zie ook 
verderop bij „Goede sloten en inbr-
aakbeveiliging‟ 

 Leg eventueel een alarminstallatie 
aan 

 Zorg dat het rondom uw woning 
niet aantrekkelijk is voor inbrekers: 
geen hoge struik voor de regenpijp 
bijvoorbeeld (een inbreker klimt er 
zo in terwijl niemand het ziet). Ver-
lichting met een sensor helpt ook. 

 Meld zaken bij uw woningcorpora-
tie: bijvoorbeeld als de verlichting 
in het portiek stuk is of de deur 
slecht sluit 

 

Als u iets vreemds ziet 
Buurtbewoners zijn de ogen en oren 
van de politie. Als u dingen ziet die u 
niet vertrouwt, bel de politie via het 
gewone telefoonnummer 0900 8844 
(lokaal tarief). Het kan gaan om men-
sen die zich vreemd gedragen, huizen 

waar een inbraak lijkt te hebben 
plaatsgevonden etc. Zoals 
agent Maarten het zei: “De politie 
krijgt liever te veel dan te weinig infor-
matie.” 
 

Als u een inbreker ziet 
Bel 112!  
Dit is het telefoonnummer voor spoed-
gevallen. De politie wil dan van u ho-
ren: 

 Waar bent u en in welke richting is/
zijn  de inbreker(s)  gegaan? Zodra 
de meldkamer dit weet, wordt er al 

een politie-eenheid 
die kant op gestuurd. 

 Hoe zagen de 
i n b r e k e rs  e r u i t 
(huidskleur, lengte, 
postuur, accent)? 

 Wat voor kleren 
had(den) de inbreker
(s) aan? Daarbij zijn 
vooral de schoenen 
belangrijk, omdat die 
niet zo gauw worden 
gewisseld. 
 

Goede sloten en 
inbraakbeveiliging 
Goede sloten zijn 
sloten die voldoen 
aan het Politiekeur-
merk Veilig Wonen. 
Volgens de politie 
hebben heel veel 
huizen in de Stati-
onsbuurt een cilin-
derslot (bovenste 
foto). Zo’n slot was 
enkele jaren geleden 
nog goedgekeurd, 
maar voldoet niet 
meer aan het keur-
merk. Heeft u ook 
zo‟n slot en is de 
cilinder zichtbaar 
(‘druppelvorm’)? Dan 

is het advies om hierop anti-kern-trek-
beslag te (laten) zetten (onderste fo-
to), zodat de cilinder niet uit de deur 
kan worden gesloopt. Dat kan vanaf E 
62,50 
 

Verder kunt u ook denken aan 1 of 2 
pensloten op de deur en een anti-
inbraakstrip, die kan voorkomen dat 
inbrekers gaan „flipperen‟ (met een 
kaartje het slot openduwen). Vergeet 
ook uw ramen en tuindeuren niet: ook 
die kunt u het beste afsluiten met slot-
jes met verschillende sleutels. 
 

Meer informatie 
Op internet kunt u veel informatie 
(terug)vinden: 

 www.youtube.com: zoek op: 
[politiekeurmerk veilig wonen] 
(filmpje van ‘politieteamzuid’). In 
het filmpje ziet u hoe inbrekers bin-
nenkomen en wat u wel en niet 
moet doen. 

 www.politiekeurmerk.nl: alles over 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen, 
inclusief veel tips en informatie om 
inbraak te voorkomen. 

 www.politie.nl: na invoeren van uw 
postcode vindt u onder meer een 
link naar inbraakinformatie. 

 www.hoeveiligismijnwijk.nl: voor  
     criminaliteitscijfers en adviezen. 

 www.burgernet.nl: meld u aan om 
berichtjes te krijgen wanneer de 
politie uw hulp nodig heeft. 

 www.sleuteldirect.nl: kan u helpen 
met al uw sloten en sleutels en 
advies voor uw woning geven. 

 

Woont u in een huurhuis van Staedi-
on? Voor informatie of meldingen kunt 
u ook elke werkdag tussen 8 en 9 uur 
naar het spreekuur van wijkcoördina-
tor Bob Koopman van Staedion,     

Jan Blankenstraat 94. 

Avond inbraakpreventie: maak uw huis onaantrekkelijk voor inbrekers 

Na een bouwtijd van slechts 6 
maanden wordt eind maart 2013 
de nieuwbouw op de hoek van de 
Paviljoensgracht en Zuidwal opge-
leverd. Vanwege de aanhoudende 
nachtvorst in februari heeft alleen 
het aanbrengen van het stucwerk 
op de buitengevel enige vertraging 
opgelopen. Het stucwerk zal ech-
ter ook voor eind maart aange-
bracht worden zodat het pand haar 
vroegere grandeur dan eindelijk 
terug heeft.  
 

Het kleinschalige appartementencomplex is ont-
wikkeld door de Wijkontwikkelingsmaatschappij 
Stationsbuurt – Oude Centrum Den Haag CV 
(WOM), een samenwerkingsverband tussen de 
gemeente Den Haag en woningcorporatie Staedi-
on. Het doel van de WOM is om de leefbaarheid 
en veiligheid van de wijken te verbeteren door 
onder andere het (her)ontwikkelen van vastgoed. 
 

Op de plek van de nieuwbouw stond tot de zomer 
van 2011 een zwaar vervallen grachtenpand dat 
voor een groot deel onbewoonbaar was. Tijdens 
de werkzaamheden bleek het niet mogelijk om 
het pand te handhaven en in overleg met de ge-
meente Den Haag is besloten om op de locatie 

nieuwbouw te realiseren in 
„historiserende stijl‟. Daarbij heeft 
de WOM er op toegezien dat de 
historiserende stijl ook terugkomt 
in details. Zo is het metselwerk 
voorzien van knipvoegen, zijn de 
kozijnen rondom voorzien van 
duivenjagers, boven de ramen zijn 
gebogen bovendorpels aange-
bracht met daar bovenop hane-
kammen  Tenslotte zijn de grote 
dakoverstekken voorzien van 
kraallatten. Volgens Eveline 

Braam, operationeel directeur van de WOM, is dit 
een goed voorbeeld van de rol die de WOM 
graag wil spelen in de wijk. “Door op strategische 
plekken in de wijk te investeren in de verbetering 
van vastgoed, probeert de WOM ook andere par-
tijen te stimuleren om te investeren in de wijk, om 
daarmee de leefbaarheid in de hele Stationsbuurt 
en het Oude Centrum te verbeteren.”  
 

De nieuwbouw bestaat uit vier koop appartemen-
ten die variëren in grootte van 65 m² tot 99 m². De 
verkoopprijzen beginnen bij € 160.000,-. Voor 
verkoopinformatie kunt u contact opnemen met 
de WOM (telefoon 070 310 6177) of met de ver-
kopend makelaar Frisia (telefoon 070 342 0101).  

 

 
 
 
 

Studentenhuisvester 
DUWO verhuurt 
vanaf deze week de 
eerste kamers in het 
nieuwe studenten-
complex in aanbouw 
aan de Haagse Wal-
dorpstraat. Het gaat 
om de eerste toren 
met 270 studenten-
kamers.  
 

De toren werd  
maandag 4 februari 
pgeleverd. Vanaf 
dinsdag 5 februari 
trekken de studen-
ten in hun nieuwe 
kamers. Eerder was 
er al een kijkmiddag 
voor de aanstaande 
bewoners. De nieu-
we studentenflat aan de Waldorpstraat – bij Station Hollands 
Spoor – is de eerste van twee torens voor in totaal ruim 600 
studenten.  
 

De twee torens worden gebouwd dankzij een samenwerking 
tussen NS Stations, de gemeente Den Haag, de Limburgse 
woningcorporatie WoonGoed 2-Duizend en studentenhuis-
vester DUWO. De eerste toren heeft zelfstandige studenten-
woningen (met eigen voordeur en voorzieningen dus).  
 

De tweede toren, die naar verwachting half juli gereed is, 
krijgt 347 studentenkamers in groepen (met gedeelde voor-
zieningen). Voor kamerzoekenden geldt: houd DUWO.nl in 
de gaten. 

Nieuwbouw Zuidwal 1 eind maart klaar Eerste studententoren  
Waldorpstraat bewoond 

 

 

http://www.youtube.com
http://www.politiekeurmerk.nl
http://www.politie.nl
http://www.hoeveiligismijnwijk.nl
http://www.burgernet.nl
http://www.sleuteldirect.nl
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Buurtcolumn 

Spuugzat 
 

Het wonen in de Stations-
buurt bevalt me goed. Er 
is alleen één ding waar ik 
maar niet aan kan wen-
nen. Het lijkt soms wel 
alsof ik door een dieren-
tuin loop in plaats van 
een woongebied. Een 
dierentuin met lama’s. 
Dan doel ik niet op de 
twee cabaretiers die ooit 
mee deden aan het BNN 

televisieprogramma De Lama’s en hier in de wijk wonen. 
 

Waar ik nog steeds onpasselijk van word, is de gewoonte 
van mannen om op straat te spugen. Soms kan ik zo’n met 
kracht uitgetufte fluim maar ternauwernood ontwijken. 
Het is gelukkig niet zo dat deze mannen gericht op mij spu-
gen, maar blijkbaar is de nood zo hoog dat ze niet kunnen 
wachten totdat ik of andere mensen voorbij zijn gelopen. 
Het is wel zo dat mannen iets meer speeksel produceren 
dan vrouwen. Is dit dan een legitieme reden om hun rochel 
zo onsmakelijk de straat op te slingeren? Vrouwen plassen 
toch ook niet op straat, omdat ze een kleinere blaas heb-
ben dan mannen. 
 

Naast mannelijk gedrag, kan het ook een culturele gewoon-
te zijn. Zoals in China, waar geloofd wordt dat slijm slecht is 
voor je gezondheid en je het dus kwijt moet. In de steden 
in China wordt echter steeds minder op straat gespuugd en 
neemt de overheid maatregelen om het spugen tegen te 
gaan. De uitbraak van de ziekte SARS, die onder meer door 
speeksel wordt overgedragen, heeft hier sterke invloed op 
gehad. 
 

Naast het spugen zijn er meer voorbeelden van culturele 
gewoonten waar opeens anders over wordt gedacht. Een 
paar maanden geleden was ik in Brazilië. Daar viel me op, 
dat er niet meer gesist wordt als iemand je roept of je aan-
dacht wil trekken. Toen ik daar twintig jaar geleden woon-
de, was dit heel normaal. Met een belediging had het niets 
te maken. Ik moest er destijds wel erg aan wennen, want in 
Nederland sissen we alleen tegen een hond die we weg 
willen jagen. Nu wordt het sissen ook in Brazilië als onbe-
leefd en asociaal ervaren. 
 

Als bij nader inzien blijkt dat bepaalde (culturele) gewoon-
ten onnodig, onbeleefd of zelfs gevaarlijk voor andermans 
gezondheid zijn, kunnen ze dus best veranderd worden. Ik 
stel de mannen in de Stationsbuurt dan ook voor, om hun 
overtollige slijm vanaf nu gewoon door te slikken. Dat is 
wel zo beleefd en hygiënisch. 
 

Franka Korteweg 

Wat is hier ooit gebeurd? Op deze vraag geeft de 
app Hier was het nieuws je een antwoord. De app 
toont – overal in Nederland – historische kranten-
artikelen over de locatie waar jij je bevindt. Wil je 
weten wat er vroeger bij jou in de buurt gebeurde? 
Download dan de gratis app voor het nieuws van 
toen. Laat je verrassen door historische gebeurte-
nissen in kranten van vroeger. 

Links voor de aps voor iPhone en Android staan 
op: http://www.hierwashetnieuws.nl/ 
We hebben hier alvast een paar berichten ge-
plaatst die betrekking hebben op de Stationsbuurt. 
 
Vindt u leuke oude berichten over de Stations-
buurt, dan kunt u ze mailen naar 
hs@buurtstation.nl  om hier te plaatsen. 

„Hier was het nieuws‟ in de Koninklijke Bibliotheek 

Nieuwe Tilburgse courant van 11 januari 1927  
‘De eerste Hollandsche klok, die in 24 uren is 
onderverdeeld, op het Station van de Holl. 
Spoor te Den Haag.’ 

Uit Het Vaderland van 
15 juni 1932; 
 

Hier gaat het al over de 
verfraaiing van de toe-
gang tot de stad door de 
Stationsweg te verbin-
den met het Spui.  
 

Grappig is dat ze het 
Station HSM (Hollands 
Spoor) willen ombou-
wen tot Centraal Station 
en het Staats Spoor 
(huidige CS) afbreken.  
Door de crisis van 1933 
is het plan nooit uitge-
voerd. 

Wereld Keuken: 
“Moksi Patu” start weer 

„Liefde gaat door de 
maag‟, het eerste 
aangename contact 
met een andere cul-
tuur verloopt dan ook 
meestal via de kook-
kunst. 
 

Elke laatste vrijdag van de maand is in Sa-
men Sterk ons restaurant „Moksi Patu‟ geo-
pend. Maak kennis met uw buurtgenoten en 
geniet van een compleet drie-gangen menu 
voor 6,- EUR. 
Maandelijks komt een andere keuken aan 
bod.  Zo kunt u afwisselend proeven van Cre-
oolse, Hindoestaanse, Chinese, Javaanse, 
Europese, Turkse, West-Afrikaanse en Ma-
rokkaanse gerechten. 
 

De 1
e
 Moksi Patu van 2013 is op vrijdag 26 

april en daarna elke laatste vrijdag van de 
maand, behalve in augustus, december en 
januari (2014). De maaltijd begint om 18.00 
uur.  
 

Om aan te schuiven moet u zich aanmel-
den:  tenminste één week van tevoren,      
telefonisch op 070–3886623 of via  de mail: 
info.samensterk@online.nl  

Rommelmarkt in de “Croissant” 
Op zaterdag 27 april a.s.  
is er een rommelmarkt  

in de Croissant   
Zieken 1 te Den Haag. 

U bent welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur 
De entree is gratis en de koffiebar is open voor een heerlijk kop koffie,  

thee, frisdrank en lekkere broodjes. 

De buurt is weer 
een nieuw café 
rijker. Sinds begin 
februari heeft op 
het Groenewegje 
132 grandcafe 
Rembrandt de 
deuren geopend.  
Op 23 februari was 
er een feestelijke 
openingsborrel.  
Hollands Spoor 
wenst grandcafe 
Rembrandt veel 
succes!  

Grandcafé Rembrandt geopend 

http://www.hierwashetnieuws.nl/
mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:info.samensterk@online.nl
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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.  

Openingstijden: 
  

Werkdagen  
08.30 - 17.30 uur 
  

Zaterdag  
10.00 - 14.00 uur 
  

Stationsweg 31 
2515 BH Den Haag 

tel. 070 326 39 30 

fax 070 331 60 54  

Stationsweg 53 

2515 BJ Den Haag 

www.winstonweiwei.nl  

Wat City Mondial voor u kan  

betekenen 

Wij zijn het informatiepunt voor Be-

woners, Bedrijven en Bezoekers van 

de Schilderswijk, Transvaal, Rivieren-

buurt, Stationsbuurt en Avenue  

Culinaire in Den Haag. 
 

Wij zetten ons in voor: 

 een effectieve wijkcommunicatie 

 stimulering van de wijkeconomie 

 bevordering van het toerisme  
 

Communicatie 

Sinds vorig jaar zet City Mondial zich 

met hart en ziel in voor een effectieve 

wijkcommunicatie in de Schilderswijk, 

Transvaal, Stationsbuurt, Rivieren-

buurt en Avenue Culinaire. Wij onder-

steunen bestaande initiatieven, bren-

gen partijen met elkaar in contact en 

bieden mensen uit de wijken ook de  

 

mogelijkheid om gebruik te maken 

van onze kennis en communicatiemid-

delen.  
 

www.citymondial.nl 

Breng eens een bezoek aan onze web-

site en zie welke mogelijkheden wij 

bieden. En wilt u volledig op de hoog-

te blijven van het laatste nieuws? 

Abonneer u dan gratis op onze digitale 

nieuwsbrief en ‘like’ onze Facebook-

pagina. Natuurlijk zijn wij ook actief op 

Twitter. 
 

Bent u bewoner van de Stationsbuurt 

of op een andere manier bij de wijk 

betrokken en wilt u uw boodschap 

ook kwijt in de andere wijken waar 

City Mondial actief is? Dan kan dat via: 

 de Schilderswijkkrant; 

       www.schilderswijk.nl 

 digitale muurkranten 

    Transvaalkrant (binnenkort); 

       www.transvaal.nu  
 

Uw partner in de wijk 

Heeft u behoefte aan advies op het 

gebied van (wijk)communicatie? Ook 

dan is City Mondial graag uw partner 

in de wijk. Loop eens binnen bij een 

van onze vestigingen, wij helpen u 

graag verder.  
 

 

 

Of misschien wilt u wel als onderne-

mer aan de slag? Ook dan kunnen wij 

u helpen aan de juiste adressen en 

contacten. Niet voor niets zijn wij uw 

partner in de wijk! 
 

Met uw hulp komen we  

samen verder 

Wij zitten vol met ideeën die wij dit 

jaar samen met u willen uitvoeren. Dit 

kan alleen maar met uw hulp en  

inbreng!  

Heeft u belangrijk nieuws voor de wijk 

of ideeën die u met wijk- 

bewoners en ondernemers wilt 

delen?  

Dan horen wij graag van u. Want 

samen kunnen wij zorgen voor 

die effectieve wijkcommunica-

tie. Met als resultaat dat wij met 

elkaar trots blijven op de wijk 

waarin wij wonen en werken! 
 

Contact 

City Mondial (wijkcommunicatie) 

Hoefkade 602   

1e etage Clubhuis De Mussen 

2526 CM Den Haag 

070 212 45 86 

thijs@citymondial.nl 

www.citymondial.nl 
 

Open Ma. - Vr. 9.00 - 17.30 
 

 

U kunt ook binnenlopen bij ons  

informatiecentrum aan de  

Wagenstraat:  
 

City Mondial  

(toerisme en wijkeconomie)  

Wagenstraat 193 

2512 AW Den Haag 

070 402 33 36 

info@citymondial.nl 
 

Open: 

Ma. - Vr. 9.30 -17.00 

Za. 9.30 -  17.00 (april t/m oktober)  

https://www.apotheekvanbeest.nl/Default.asp?&HTTPSHASH=
http://www.citymondial.nl
http://www.schilderswijk.nl
http://www.transvaal.nu
mailto:thijs@citymondial.nl
http://www.citymondial.nl
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