De (rode) loper komt er toch
De looproute van
Hollands Spoor naar de
binnenstad wordt eindelijk aangepakt.
Wethouder Revis heeft
aangekondigd de
'loper Oude Centrum'
(Stationsweg/Wagenstraat) te realiseren.

Zie pagina 3

Werkzaamheden aan het Spui-Zieken
vervanging Spuibrug
Alle Stationsbuurtbewoners zijn van harte welkom op de lentereceptie van het Buurtstation op vrijdag 24 april van 17.00 - 19.00 uur.
Dit jaar zien wij u graag tegemoet in restaurant & bar The Kitchen. Het sfeervolle The
Kitchen is onderdeel van het nieuwe Student Hotel op Hoefkade 9.
Uw eerste drankje en de hapjes zijn gratis. En ook dit jaar kunt u mede dankzij bloemenwinkel Pluis een fleurige attentie meenemen.
Op de lentereceptie kunt u bijpraten met buurtgenoten en kunt u informatie krijgen over
activiteiten in de Stationsbuurt. Bijvoorbeeld over Kinderkoningsdag en het Luchtkussenfestival op het Huijgenspark, het Groot Wijk Overleg (over de leefbaarheid), het Repair
Café en de buurtbomenwandeling. Kom gezellig langs!

Samen in de Buurt

Agenda
Wereldwaterdag

Zie pagina 4

LUSTHOFxl aan de
slag met water

Lekker bijpraten met buurtbewoners? Joke Komen start twee nieuwe
initiatieven in de buurt om bij elkaar te komen: De Buurtkoffie en de
Buurtlunch. Meedoen?
Lees meer op pagina 7

22 maart

In april 2015 starten de
werkzaamheden aan het
Spui-Zieken, die zullen
duren tot juli 2016. In
juli 2015 start de sloop
van de brug. Tijdens
deze werkzaamheden
rijden er geen trams op
dit traject en kunnen
verkeer en voetgangers
niet de brug over.

Info: www.lusthofxl.nl

In het kader van Wereldwaterdag
organiseert LUSTHOFxl de komende
maanden allerlei ludieke en prikkelende activiteiten die ons ervan bewust maken hoe bijzonder het is dat
wij (nog) water hebben. Zie pagina 5

Interview: Evelien de Ruiter
In de rubriek ‘Werken in
de Stationsbuurt’ zijn
we op bezoek bij
Evelien de Ruiter,
uitvaartbegeleider van
beroep.
Zij vertelt over het combineren van empathie,
projectmanagement en
goed kunnen luisteren.
“De Stationsbuurt voelt
als een dorp in de stad.”

Pagina 7

Nieuwe galerie:
Dürst Britt & Mayhew

Ook in deze krant:
Redactie | Buurtstation | WOM

2

Buurtbomenwandeling | Repair Café

2

Wijkagent | Luchtkussenfestival

3

Vervanging Spuibrug | Stationswerk

4

Bordelaise: eetcafé | Fietsenoverlast

4

Gedichten bij Wiinston & Wei Wei

6

Madurodamexpress

6

Huijgenspark

Het bewustzijn van de Stationsbuurt

8

Schouw

Buurtstation

Kinderdagverblijf Pollewop

8

GWO

Samen Sterk, Zieken 103

Citee: Samen dingen doen | Zing mee

9

6 juni
10.00 - 12.00

Bomenwandeling

Huijgenspark,
info@buurtstation.nl

Versier je eigen ei bij Lusthofxl

9

10 juni

Straatspeeldag

Van Limburg Stirumstraat

Saamhorigheid | Verbouwing Parada

10

20 augustus +

Jazz in de Gracht

Avenue Culinair

22 maart 12.30 Buurtlunch

The Kitchen, Hoefkade 9

1 april 19.30

GWO

Samen Sterk, Zieken 103

13 april

Schouw

Buurtstation

24 april

Lentereceptie BS

The Kitchen, Hoefkade 9

27 april

KinderKoningsdag

Huijgenspark/Oranjeplein

2 mei
13.00 - 15.00

Repair Café

Parada, Van Limburg
Stirumstraat 280

14-16 mei

Luchtkussenfestival

20 mei
3 juni 19.30

In een al jaren leegstaande garage in de Van Limburg
Stirumstraat is sinds kort een nieuwe galerie geopend:
Dürst Britt & Mayhew. Uw redactie ging kennismaken.
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De Wijk Ontwikkelingsmaatschappij (WOM)
voor en na 2017
Bewonersorganisatie Buurtstation
komt op voor de belangen van de bewoners van de Stationsbuurt. Ze doet
dit vanuit haar tijdelijke huisvesting
aan Stationsweg 6 (open maandag van
11 tot 13 uur).
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers
in werkgroepen actief, administratief
ondersteund door Carla Janmaat.
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
Website
Actueel buurtnieuws en informatie
over het Buurtstation kunt u vinden op
de website van de Stationsbuurt:
www.buurtstation.nl.
Mail: website@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 5 keer per jaar plaats
op woensdagavond.
De eerstvolgende GWO’s vinden plaats
op 1 april en 3 juni,19.30 uur.
Samen Sterk, Zieken 103
Onderwerpen voor het GWO kunt u
mailen aan
info@buurtstation.nl
Meer informatie
www.buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
Facebook.com/BuurtStation
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De Wijk Ontwikkelingsmaatschappij (WOM)
zou in de oorspronkelijke opzet tot 2017 in de
Stationsbuurt en Oude Centrum actief zijn.
Het zou echter goed voor beide buurten zijn
als de leefduur van de WOM wordt verlengd.
Buurtstation en Buurtoverleg Oude Centrum
zijn op het moment in gesprek met de wethouders Revis en Wijsmuller om een mooie
route tussen HS en Centrum te realiseren (zie
artikel elders in dit blad), maar daarbij gaat de
aandacht vooral uit naar de buitenruimte. Bij
een mooie route gaat het natuurlijk ook om
aantrekkelijke functies en winkels, en de
WOM is vrijwel het enige instrument waarmee de gemeente kan selecteren op kwaliteit
en diversiteit van panden.
Met een fraaiere buitenruimte kunnen wellicht meer kwalitatieve ondernemingen worden aangetrokken, maar het kan zeker geen
kwaad als de WOM in die omstandigheden
ook nog langer doorgaat.

De wethouders Revis en Wijsmuller willen ook
dat de WOM langer doorgaat, maar vragen
anderzijds wel om meer input van de bewoners. Wat voor invulling zou de WOM moeten
geven aan nu nog leegstaande panden? Welke
andere acties van de WOM zijn wenselijk? De
gemeente hoort het graag van de bewoners
en de ondernemersverenigingen.
Geef uw input aan de WOM
Heeft u ideeën? Bericht dat aub aan de WOM
via e-mail info@wom-soc.nl of via het contactformulier op de vernieuwde website van de
WOM: http://wom-soc.nl/. Deze website is de
moeite van een bezoek waard en laat goed
zien waar de WOM nu mee bezig is.
Harrie Kampf, Buurtstation

Het Buurtstation organiseert samen met het
Instituut Voor Natuureducatie (IVN) een bomenwandeling door de Stationsbuurt.
De gids van IVN kan vertellen welke
(bijzondere) bomen er in onze buurt te vinden
zijn, en uw vragen beantwoorden. De wandeling zal -waarschijnlijk- plaatsvinden op zaterdag 6 juni van 10.00 - 12.00 uur.

Stationsweg 6
2515 BN Den Haag
hs@buurtstation.nl

Redactie:
Annemarijke Jolmers
Vries Kool
Franka Korteweg
Madeleine Steigenga
Mildo van Staden
samenstelling en lay out:
Gary van der Heemst
HS staat als pdf en flipboek op:
www.buurtstation.nl/wijkkrant
Volgende editie:
Bezorging
deadline
#38 half juni
25 mei
#39 eind sept.
1 september
#40 half dec.
25 november

Buurtbomenwandeling
In de Stationsbuurt zijn veel interessante bomen te vinden. Natuurlijk op het Huijgenspark, maar ook in de woonstraten en in
(grote) binnentuinen groeien en bloeien veel
verschillende soorten bomen.

10e jaargang nr. 1

Na afloop drinken we een kopje koffie bij De
Overkant aan het Huijgenspark.
De datum staat nog niet helemaal vast, maar
wij kondigen het bij deze vast aan zodat u zich
kunt aanmelden voor de wandeling.
Er kunnen maximaal 15 mensen mee, als er
veel belangstelling is kan IVN voor een tweede gids zorgen.
Wilt u meewandelen?
Geef u op via info@buurtstation.nl (onder
vermelding van 'bomenwandeling', met het
aantal personen) of bel ons op maandagochtend van 9.30 - 12.30 uur op telefoonnummer
3634993.

Advertenties, reacties en kopij:
hs@buurtstation.nl

Advertenties
Hollands Spoor is een krant op A3formaat van 12 pagina’s en verschijnt
4 keer per jaar in een oplage van
5.000 stuks. Daarmee worden zo´n
8.000 buurtbewoners bereikt!
De krant wordt huis-aan-huis bezorgd
in de Stationsbuurt en in winkels en
horeca in stapeltjes neergelegd.
Advertentierijzen:
Hele pagina 1000 mm2 € 440
1/2 pagina 500 mm2 € 220
1/4 pagina 250 mm2 € 110
1/6 pagina 185 mm2 € 85
1/8 pagina 125 mm2 € 55
1/16 pagina 65 mm2 € 35
U krijgt gratis hulp bij de opmaak van
de advertenties.

Adressen
Buurtstation Stationsbuurt
Stationsweg 6,
2515 BN Den Haag
tel. 363 49 93
info@buurtstation.nl
www.buurtstation.nl
open: maandag 10.00-13.00

Nog naakte bomen, wachtend op een jas van zon, in ons Huijgenspark

Heeft u een kapot koffiezetapparaat? Weigert
uw stofzuiger? Moet de zoom van uw zomerjurk
worden uitgelegd? Kom langs bij het Repair
Café om samen met de handige vrijwilligers de
levensduur van uw apparaten of kleding verlengen. De koffie staat klaar!
Wat kost dit? Helemaal niets. Wilt u toch iets
terugdoen dan is er een fooienpot, niet voor de
reparateurs maar voor de koffie, koekjes, bandenplak, isolatietape enz.

Buurthuis Parada
Van Limburg Stirumstraat 280
tel. 42 48 267 of 42 48 269
Spreekuur Maatschappelijk werk:
424 80 00
Joke van Gemmert
j.vangemmert@zebrawelzijn.nl
Stichting Samen Sterk
Zieken 103
38 86 623 (10-22 uur)
info@samensterkdenhaag.nl
web: www.samensterkdenhaag.nl

Repair Café
Zaterdag 2 mei van 13.00 - 15.00 uur
Parada, van Limburg Stirumstraat 280
Repair Café Stationsbuurt is partner van het
Buurtstation.
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Politie Haaglanden
Wijkagenten Renske Kroese,
Simon Daw en Annemieke Brons
bureau Hoefkade 350:
algemeen telefoonnummer:
0900 8844, of mail naar
simon.daw@haaglanden.politie.nl.

Column

De (rode) loper komt er toch
Wat zou u willen? Uw ideeën zijn welkom!

De looproute van Hollands Spoor naar de binnenstad wordt
eindelijk aangepakt. Wethouder Revis heeft aangekondigd de
'loper Oude Centrum' (Stationsweg/Wagenstraat) te realiseren. Het Buurtstation is blij dat deze route opgeknapt gaat
worden. Wij dringen hier al op aan sinds 2008, toen de vorige
wethouder een Rode Loper beloofde, maar in de praktijk alleen het brede deel van de Stationsweg daadwerkelijk vernieuwde. Het Buurtstation noemde dit dan ook de Rode
Deurmat.
Het is natuurlijk prachtig voor de buurt dat dit brede deel van
de Stationsweg, vlak bij Hollands Spoor, een kleine promenade wordt. Aan de zonnige kant zullen deze zomer voor het
eerst de terrassen bij de nieuwe horeca aldaar verschijnen.
Nu de bezoekers uit het station naar de terrassen toe
'getrokken' worden is het heel belangrijk dat het ook aantrekkelijk is om door te lopen, over de Stationsweg en de Wagenstraat, naar het centrum. Wethouder Revis heeft 6 miljoen
uitgetrokken om deze loper vorm te geven.
Leefbaarheid of stadsentree
Onze buren in het Oude Centrum vinden het ook belangrijk
dat de loper er komt. Ze zijn wel teleurgesteld dat de financiering uit de pot 'leefbaarheid Oude Centrum' komt, die in
totaal 7,5 miljoen bedraagt. Buurtoverleg Oude Centrum
heeft aan de wethouder gevraagd waarom de loper niet uit
de pot 'stadsentrees' kan worden betaald. Het Buurtstation
heeft met het Oude Centrum overlegd, en afgesproken zo
veel mogelijk samen op te trekken. Wij begrijpen hun teleurstelling heel goed, en vragen ons ook af waarom dit niet onder 'stadsentrees' valt.
Hoogwaardige variant
Woensdag 18 februari is het plan voor de loper voor het eerst
in de raadscommissie Ruimte besproken. Uit het antwoord
van wethouder Revis bleek dat het nog onzeker is hoe de
loper precies gaat worden uitgevoerd. Hij zei: "Het kan kwalitatief hoogwaardig, maar ook een sobere variant is mogelijk."
Buurtstation zet zich in voor de kwalitatief hoogwaardige
variant, want een sobere uitvoering (het vervangen van
stoeptegels en lantaarnpalen) gaat geen aantrekkelijke route
naar het centrum opleveren.
Gezamenlijk overleg
Het is voor de bewoners, maar zeker ook voor de winkels en
ondernemers in de buurt belangrijk dat de loper echt een
mooie en veilige wandel- en fietsroute naar de binnenstad
wordt.
De wethouder betrekt bewoners, ondernemers en andere
partijen zoals Stadsherstel en City Mondial, door gezamenlijk
te overleggen.

De Wijkagent

Op 28 januari was het eerste overleg, eind april zal het tweede plaatsvinden. Het Buurtstation wil dan een herziene versie
van zijn visie 'Naar een Bloeiende Stationsweg' klaar hebben.
Goed voor de buurt
De Stationsweg verdient deze intensieve opknapbeurt! Er is
zo veel mooie bebouwing, en er zijn al goede ontwikkelingen
aan de gang. Behalve de nieuwe horeca aan het brede deel is
er het Student Hotel met The Kitchen (waar we op 24 april de
lentereceptie houden) en de nieuwe Bazaar aan het begin
van de Hoefkade. Op het prachtige Huijgenspark staan de
waterkranen klaar, en kunnen bezoekers en bewoners zich
verpozen in de strandstoelen van de 'Vrienden van het Huygenspark'.
Denk mee!
U kunt als buurtbewoner of -ondernemer meedenken. Het
Buurtstation maakt de herziene versie van 'Naar een Bloeiende Stationsweg' in samenwerking met ondernemersvereniging StationsWerk. De oude versie is te vinden op
www.buurtstation.nl .
Uw ideeën zijn ook van harte welkom!
Wilt u bijdragen? Dat kan tot 10 april. Wij zijn telefonisch
bereikbaar op maandag van 9.30 - 12.30, het nummer is
3634993. U kunt ons mailen op info@buurtstation.nl. Ideeën
en bijdragen op papier kunt u in de bus doen van ons kantoor
aan de Stationsweg 6.
namens het Buurtstation
Cathelijne Dommerholt

SP= Sprong
CM= City Mondial
BS= Buurtstation
SS= Samen Sterk

door Simon Daw
Bel bij spoedgevallen:
112,
en anders 0900 8844
of Meld Misdaad
Anoniem 0800 7000.
Meer weten over de
activiteiten van de
wijkagenten: volg ons
op Twitter
@wagstationsbrt

In het voorjaar en najaar worden weggebruikers nogal eens verrast door slecht zicht bij
een laagstaande zon. Een laagstaande zon
leidt tot relatief veel ongelukken. Enige tijd
geleden werd ik opgeroepen vanwege een
aanrijding tussen een auto en een scootmobiel. De automobilist werd verblind door de
zon en had daardoor de scootmobiel niet gezien. De vrouw in de scootmobiel raakte ernstig bekneld en was er niet best aan toe. Het
kostte veel moeite om mevrouw uit haar karretje te bevrijden. Het ongeval trok tientallen
kijkers. Om het slachtoffer wat privacy te
geven en aan het zicht te onttrekken, hebben we met zeilen om haar heen gestaan.
Niet alleen bij ongevallen, maar ook bij andere politieactiviteiten blijven er vaak veel

SH= Spinozahof
PA= Parada
SH/K= Student Hotel/Kitchen
PB= Politiebureau
HS= Station Hollands Spoor

mensen staan kijken. Bijvoorbeeld toen wij
op de Oranjelaan een verdachte crimineel
hadden klemgereden en onze pistolen moesten trekken. Tijdens deze actie stonden er op
het kruispunt van de Oranjelaan/Hoefkade/
Stationsweg zo’n honderd mensen toe te kijken.
Politie en hulpverleners zijn niet altijd even
blij met deze ramptoeristen. Soms staan
mensen gewoon in de weg en bovendien kan
het gevaarlijk voor henzelf zijn. Het gebeurt
ook wel eens dat in deze mensenmassa tijdens het hulpverlenen onze spullen worden
gestolen. Dus moet er weer een extra persoon zijn die hierop let.
Als er een ongeluk is gebeurd, zijn er gelukkig ook altijd wel mensen die te hulp schieten. Op zo’n moment is het belangrijk om te
weten dat u eerst uzelf en andere betrokkenen in veiligheid brengt en eventuele gewonden verzorgt. Verplaats een gewonde niet,

Het Luchtkussenfestival 2015: rennen, springen vliegen XL
Het is weer bijna zover over: een
maand of 2 zal het Luchtkussenfestival
weer haar kussens op het mooiste park
van Den Haag gaan opblazen. Dit jaar
wordt nóg bijzonderder.
We hebben een primeur voor Nederland. Deze primeur is zo bijzonder dat
we hem nog even stil houden. Maar ook de wat ouderen onder ons zullen een ervaring meemaken waar ze nog lang over
zullen napraten. En de kleintjes zullen iets gaan beleven waar
ze hun vriendjes en vriendinnetjes nog veel over gaan vertellen, als die niet geweest zijn. Maar je moet het wel durven…

Voor de pappa's en mamma's wordt natuurlijk heel goed gezorgd. De lokale ondernemers helpen allemaal weer mee.
Belangrijk nieuws dit jaar is dat cafe De Bordelaise met vol
enthousiasme en nieuw elan meedoet. De nieuwe eigenaren
Niels en Imre zullen met trots de LKF'ers ontvangen.
Dus kom springen, rennen, springen en val in het diepe! De
Stationsbuurt is voor durfallen.
Voor de laatse festivalinfo: www.hetluchtkussenfestival.nl.
Volg ons op Facebook " Luchtkussen Festival Den Haag" en op
Twitter "@hetlkfestival"

zoals een jas of een deken. Bij gewonden of
ernstige schade belt u de politie en/of ambulance. Verplaats de voertuigen niet en verander niets aan de situatie van het ongeval.
Kijk wel of de voertuigen veilig staan en of er
bijvoorbeeld benzine lekt. Is het veilig, laat
dan de voertuigen staan. Moet u toch de auto verplaatsen, maak dan foto’s van de situatie en de schade. Loop rond alle voertuigen
en fotografeer zoveel mogelijk.
Als de politie en/of ambulance ter plaatse is
en uw hulp is niet meer nodig, laat dan wel
uw gegevens achter voor als er later nog
vragen zijn. Bent u niet degene die hulp verleent en is uw aanwezigheid overbodig, dan

Drie dagen plezier voor iedereen
Dit jaar is het Luchtkussenfestival er maar liefst drie dagen:
14, 15 en 16 mei. Een dag langer dan vorig jaar: toen was de
aanloop zó groot dat we besloten hebben het nog mooier en
beter te maken dan het al was. Het LKF groeit langzaam uit
tot een begrip in het Haagse en ook daarbuiten. Gezond eten,
drinken en vooral flink bewegen is immers immens belangrijk.
Dat vindt ook de gemeente Den Haag, die daarom het LKF dit
jaar nog meer steunt. En daar zijn we als organisatie natuurlijk heel erg blij mee.
Dus vertel al je vriendjes en vriendinnetjes dat het Luchtkussenfestival eraan komt en dat ze dit echt niet mogen missen.

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR

maar leg iets warms over hem of haar heen

kunt u het beste gewoon doorlopen. Stel
uzelf in ieder geval eens de vraag hoe u het
zou vinden als er honderd mensen om u
heen staan als u daar lag. Of stel u eens
voor dat een verdachte om zich heen gaat
schieten en dat u wordt getroffen door een
kogel.
Schroom niet om elkaar te helpen, maar
wees geen ramptoerist.
Simon Daw
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Werkzaamheden aan het Spui-Zieken / vervanging Spuibrug
In april 2015 starten de werkzaamheden aan het SpuiZieken, die zullen duren tot juli 2016. In juli 2015 start de
sloop van de brug. Tijdens deze werkzaamheden rijden er
geen trams op dit traject en is er geen verkeer en voetgangersverbinding tussen Zieken en Spui.
De Spuibrug en de kademuur Zieken worden vernieuwd
omdat ze niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De
halte Bierkade wordt aangepast voor de nieuwe trams.
Ook is er groot onderhoud aan de tramsporen. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in fasen. Per fase maakt de
gemeente de omleidingsroutes zo snel mogelijk bekend.
Voorafgaand aan iedere fase zijn er voorbereidingswerkzaamheden zoals:

 bouwhekken en rood-witte afzettingen (schrikborden)
 omleidingsroutes aangeven
 materialen aanvoeren (zoals loopschotten die worden
gebruikt om woningen en bedrijven bereikbaar te houden)
Fase 1 Kruising Spui met Schedeldoekshaven
(20 april 2015 tot en met 10 mei 2015)
In deze fase worden de tramsporen op kruising SpuiSchedeldoekshaven uitgebroken. Er wordt gestart met het
aanpassen van de kruising en de halte Bierkade.
Fase 2 Kruising Spui met Schedeldoekshaven
(11 mei 2015 tot en met 28 juni 2015)
Aan de kant van de Ammunitiehaven verandert de ligging
van het spoor.Tijdens deze fase worden ook de bovenleiding en de verkeerslichten op de kruising aangepast. Verder krijgen de stoepen nieuwe bestrating en wordt de rijweg opnieuw geasfalteerd.

Fase 3 Kruising Spui met Schedeldoekshaven
(29 juni 2015 tot en met 26 juli 2015)
In deze fase worden voorbereidingen getroffen voor het
vervangen van de Spuibrug en kademuur Zieken. Ook gaat
men verder met het ombouwen van de tramhalte. Tot slot
krijgt ook dit deel van de kruising nieuw asfalt. Na het afronden van deze werkzaamheden wordt het kruispunt
weer vrijgegeven.
Fase 4 Spuibrug en kade Zieken
(27 juli 2015 tot en met 20 maart 2016)
De brug, inclusief bruggenhoofd en aansluitingen op de
kades, wordt vervangen. Dit betekent eerst het verwijderen van de oude brug en het plaatsen van een damwand.
Er vindt metselwerk aan de kades plaats. Er wordt een
nieuw brugdek aangebracht.
Fase 5 Kruising Spui, Bierkade en Pletterijkade
(21 maart 2016 tot en met 8 mei 2016)
In deze fase worden de Spuibrug en de kademuur Zieken
afgebouwd. Vervolgens worden de tramsporen, hekwerken, bestratingen en aanlegsteiger definitief aangebracht.
Ook wordt de kruising Bierkade/Spui heringericht. Dit gebeurt in twee fasen waarbij de trottoirs en rijwegen worden aangesloten op de nieuwe brug en de tramsporen.

Voor actuele informatie over werkzaamheden kunt u terecht op: www.denhaag.nl/bereikbaarheid.
Voor vragen kunt u contact opnemen via
projectbureau-NRR@denhaag.nl of 070-353 86 86.
Voor meer informatie over het openbaar vervoer van de
toekomst: www.denhaag.nl/ovtoekomst
Laatste nieuws! (niet in papieren krant)
Het is vrijwel zeker dat er tijdens de werkzaamheden
aan de nieuwe Spuibrug een voet- en fietsbrug zal
komen. De precieze locatie is nog niet bekend.
Er komt een brug die de bewoners van De Croissant
kunnen gebruiken om zonder grote omweg naar het
Centrum, de huisartsen, fysiotherapeuten, maaltijdvoorziening etc. te blijven gaan.

Bron: Croissant Nieuws
10 maart 2015

Fase 6 Kruising Spui en Uilenbomen
(9 mei 2016 tot en met 3 juni 2016)
Dit is de afronding van de herinrichting van de kruising
Spui/Bierkade en het werk aan de sporen van de Bierkade
tot en met het Zieken. Alle wegen zijn dan weer beschikbaar en er rijden weer trams over het Zieken en de Spuibrug.

Stationswerk
Graag willen wij u kennis laten maken met de
ondernemersvereniging van de Stationsbuurt.
De ondernemersvereniging Stationswerk bestaat nu voor
het derde jaar. In 2013 is deze vereniging opgericht.
Zij heeft 35 ondernemers uit de Stationsbuurt als actieve
leden. Het werkgebied van de ondernemersvereniging
beslaat het Stationsplein, het brede deel van de Stationsweg, het smalle deel van de Stationsweg en natuurlijk het
Huijgenspark. Maar ook het pleintje bij de Wagenbrug en
het smalle stuk van de Wagenstraat tot aan de Amsterdamse en Stille Veerkade.
De toekomst is nu
De ondernemersvereniging heeft een bestuur en 4 actieve
werkgroepen. Deze werkgroepen behandelen de thema’s
infrastructuur & verkeer in de Stationsbuurt, ondersteuning en kennisdeling van ondernemers, communicatie &
promotie van activiteiten en evenementen, en ontwikkeling gericht op de toekomst. Met de agenda Oude Centrum van wethouder Boudewijn Revis staan de ontwikkelingen voor de deur van bewoners en ondernemers.

De herinrichting van de Stationsweg zal de komende twee
jaar bepalend zijn voor de buurt. Hiervoor vindt regelmatig
afstemming plaats met Buurtstation maar ook met de
nieuwe ondernemersvereniging China Town Den Haag. De
ondernemers uit de Stationsbuurt spelen graag in op de
positieve ontwikkelingen en investeringen die gaande zijn
om en rond het stations Hollands Spoor. Nieuwe ondernemingen, betere ontsluitingen voor passanten en een bijzonder studentenhotel geven een nieuwe impuls aan de
buurt. Verschuiving in het klantenverkeer brengt kansen
en uitdagingen mee voor ondernemers. Op weg naar aankopen via internet en shopping 2020. Stationsbuurt met
een shop to go aanbod voor passanten, behoud en uitbreiding van de buurtwinkelfunctie en een plek voor nieuwe
innovatieve ondernemers.

Kies uit het grote aanbod
van onze bakkers, echt
lekker brood of iets uit het
bakkersassortiment. Er
zijn speciaalzaken voor
bijvoorbeeld fietsen en
gebak maar er is ook een
mooi aanbod van bijvoorbeeld: kledingwinkels,
bloemen en planten,
kappers, nagelstylisten, kroegen en op maat gemaakte
kozijnen. Voor ieder wat wils. Ondernemers en bewoners
hebben elkaar nodig. Dus kies voor uw eigen buurt!

Loop binnen bij uw buurtwinkel
Al jaren wordt u goed bediend bij uw bekende lokale winkels. Wij, als ondernemers, hebben u nodig voor ons bestaansrecht, zo eenvoudig is dat. Ons aanbod is enorm,
hoogstaand en zeer divers.

Bezoek ook onze website www.stationswerk.nl en “like”
ons op facebook.com/stationswerk.

De Bordelaise wordt eetcafé
Eind februari was het vermaarde, maar in
de loop der tijd nogal afgebladderde café
De Bordelaise aan het Huijgenspark ineens
afgeplakt. Roemloos einde van een café
met geschiedenis, zo leek het, maar een
nieuw begin gloort. Buurtgenoot Niels
Voeten en compagnon Imre Tigchelaar
openen er begin april eetcafé De Bordelaise. Voeten: "Imre en ik kennen elkaar al
twintig jaar. We hebben allebei in de Haagse horeca gewerkt, onder meer bij Greve
en het Filmhuiscafé, maar ook
allerlei andere dingen gedaan.
We hebben al lang het plan
om samen een eetcafé te beginnen en nu komt het er eindelijk van. Dit pand voelt
goed.
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6 maal per jaar organiseren we de Meet&Greet op verschillende locaties in de Stationsbuurt. Als u deze eens wilt
bijwonen, bent u welkom. Want SAMEN IS BETER.

Fietsenoverlast Stationsweg

Het blijft De Bordelaise heten. We mengen
een aantal karakteristieken van het interieur met moderne elementen. Er moet nog
een heleboel gebeuren, maar ons plan is
begin april open te gaan. We hopen dan
de buurt bij De Bordelaise te mogen verwelkomen."

Fietsen zijn handig, zeker in de stad.
Maar waar laat je ze op de plaats van
bestemming?
De binnenstad en het Stationsplein lijken een broedplaats voor rijwielen.
Ook de Stationsweg moet het steeds
meer ontgelden. Soms is het trottoir zo
bezet dat voetgangers er nauwelijks
langs kunnen. Laat staan met rolstoelen
en andere middelen.
Vooral het gebied rond de moskee dient
tijdens gebedsdiensten als fietsendumpplaats.
Kan hier niet iets aan gedaan worden?
Bijvoorbeeld fietsbeugels/nieten, of een
fietsenstalling om de hoek in de Van
Hogendorpstraat, of op de parkeervakken. Wie heeft een goed idee?

Volg de vorderingen van De Bordelaise op
Facebook.com/De Bordelaise
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LUSTHOFxl aan de slag met Haags water
Water. Zo vanzelfsprekend en toch zo bijzonder.
Handen wassen, tanden poetsen, wc doorspoelen, wasje draaien, kopje thee, koel biertje. We kunnen niet zonder water.
Water is een eerste levensbehoefte. Daarom gaan we er zo
zuinig mogelijk mee om. Toch?
LUSTHOFxl gaat in de Stationsbuurt aan de slag voor en met
water.

21 maart NL doet
Zin om praktisch aan de slag te gaan in de buurt?
Dan kunt u op zaterdag 21 maart meehelpen met NL
Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
LUSTHOFxl heeft hier drie projecten aangemeld
waarvoor nog enkele vrijwilligers nodig zijn:
- Haags water zet aan het denken
- Opknappen van de buurttuin in de Wagenstraat
- Opknappen van de buurtmoestuin Spinozahof in de
Repelaerstraat

Wereldwaterdag
Op 22 maart 2015 is het Wereldwaterdag. Dan wordt er
aandacht gevraagd voor de wereldwijde waterproblematiek. Waar problemen met water zijn, ontstaan ook problemen met voedsel. Marianne Edixhoven van LUSTHOFxl
heeft de gevolgen van watertekort ondervonden in São
Paolo. Daar is het water al op rantsoen. Ook in Nederland
is het niet zo vanzelfsprekend dat we water hebben. Om
de wateruitdagingen het hoofd te bieden zijn duurzame
oplossingen nodig. In het kader van Wereldwaterdag organiseert LUSTHOFxl de komende maanden allerlei ludieke
en prikkelende activiteiten die ons ervan bewust maken
hoe bijzonder het is dat wij (nog) water hebben.
Haags water en stadslandbouw
Wereldwijd gaan er steeds meer mensen in de stad wonen. Dit is een enorme uitdaging voor de water- en voedselvoorziening. Ook in een stad als Den Haag. Hoewel het
leidingwater hier schoon en drinkbaar is, worden er in de
winkel flessen drinkwater gekocht. Aan de andere kant
wordt regenwater via het riool naar een zuiveringsinstallatie getransporteerd en weer teruggeleid naar onze huizen.
Met dit schone drinkwater spoelen we onze toiletten door
en besproeien we onze tuinen. Dit is een nogal luxe houding ten aanzien van water als je beseft dat water ook hier
schaars kan worden.
Als water schaarser wordt, komt ook de voedselvoorziening in gevaar. De laatste jaren neemt het bewustzijn over
voedselproductie en zelfvoorziening dan ook toe. Steeds
meer mensen die in de stad wonen hebben belangstelling
voor het verbouwen van hun eigen gewassen: ook wel
stadslandbouw genoemd. Stadslandbouw is het duurzaam
produceren van groenten en fruit bijvoorbeeld op een
balkon, in een eigen volkstuintje, een buurtmoestuin, op
een stuk braakliggende grond, op een dak of zelfs in kassen in een leegstaand kantoorgebouw.
Dit kan voor eigen gebruik zijn, maar ook voor de verkoop.
Door stadslandbouw wordt de stad groener en komt gezond voedsel dichterbij ons.

Meer informatie over deze activiteiten vindt u op
www.nldoet.nl.

Door sponsor van een badeend te worden kunt u meedoen aan een uitermate spannende badeendenrace. Of
vorm een team en zet u gezamenlijk in voor de kanoestafette in de Haagse grachten. Bent u benieuwd of u het
verschil proeft tussen water uit de kraan of uit een fles?
Blauwe Regen
Doe dan mee met de waterproeverij. Hiernaast worden
scholieren uitgenodigd in de Spinozahof voor een les over
water en stadslandbouw. Heeft u een gemeenschappelijke
tuin, dan kunt u tot 31 maart meedoen met de (gratis)
Lentegevoel in de stoel
regentonactie.
Bij mooi weer kunt u weer gebruik maken van de stoelen
Het definitieve activiteitenprogramma rondom water en
in het Huijgenspark. Naast de strandstoelen, zijn er nu ook
stadslandbouw van LUSTHOFxl kunt u vinden op
rechte stoelen en tafels.
www.lusthofxl.nl.
Foto Kim Bosch
Franka Korteweg
Kijk voor de regentonactie op
www.fonds1818.nl/regenton.
mail LUSTHOFxl:
info@lusthofxl.nl.

Van waterproeverij tot badeendenrace
Om het Haagse water en stadslandbouw onder de aandacht te brengen, organiseert LUSTHOFxl de komende
weken allerlei ludieke en educatieve activiteiten waaraan
u kunt deelnemen.
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Ondernemende nieuwe galerie: Dürst Britt & Mayhew
In een al jaren leegstaande garage in de
Van Limburg Stirumstraat is sinds kort een
nieuwe galerie geopend: Dürst Britt &
Mayhew. Uw redactie ging kennismaken.
Eigenaren van de galerie zijn Alexander
Mayhew en Jaring Dürst Britt. Al jaren liepen ze rond met het idee een eigen galerie
te openen. Sinds half februari is dat idee
werkelijkheid geworden. “We waren allebei al werkzaam in de kunstwereld”, vertelt Jaring. Zelf was hij onder meer directeur van tentoonstellingsruimte Nieuwe
Vide in Haarlem, Alexander schreef onder
andere artikelen over kunst. “Onze contacten met kunstenaars waren steeds maar
van korte duur en eenmalig. Na een tentoonstelling verlies je elkaar weer uit het
oog. Wij wilden meer”, verklaart Alexander. “Als galeriehouders kunnen we juist
voor meerdere jaren betrokken zijn bij een
kunstenaar.”
Video’s en gedichten
De openingstentoonstelling ‘Urbi et Orbi’
toont werk van veertien kunstenaars die
allemaal in de afgelopen jaren zijn afgestudeerd aan de Haagse kunstacademie, de
KABK.

Alexander (l) en Jaring (r) van de nieuwe galerie Dürst Britt & Mayhew

Drie ervan hebben Dürst Britt & Mayhew
nu aan zich verbonden: Paul Beumer, Sybren Renema en Puck Verkade. Een week
na de afsluiting van ‘Urbi et Orbi’ zal Adrian
Bridget een theaterstuk opvoeren in de
dan lege galerie. Deze kunstenaar maakte
in het verleden vooral videokunst, en ligt
nu met een gedichtenbundel in de galerie.
Volgens Jaring illustreert dit hun benadering: “We willen kunstenaars niet te veel
sturen. Niet van ‘wil je zo’n zelfde werk
misschien in rood maken want daar is
vraag naar’. Iemand als Adrian Bridget vinden we gewoon goed, ongeacht of hij video’s, gedichten of toneelstukken maakt.”
Grensverleggend
Wanneer vinden Dürst Britt & Mayhew een
kunstenaar goed? Alexander licht toe:
“Wat we vooral interessant vinden is kunst
die iets zegt over de maatschappij of de
politiek, of waarin iets interessants gebeurt
met het gebruikte materiaal. Omdat bijvoorbeeld de grenzen van dat materiaal
worden opgerekt.”
Ondertussen rekken ze zelf de grenzen op
van het begrip ‘galerie’. De ruimte staat
namelijk ook ter beschikking voor dans- of
toneelvoorstellingen, in die periodes dat er
geen tentoonstelling is.

Bijzonder is verder dat de mannen hun
galerie zonder subsidie runnen. Daarin
zouden ze zomaar kunnen slagen, gezien
hun bravoure (“hier in Den Haag gebeurt
op het gebied van kunstenaarsinitiatieven
meer dan in Amsterdam en Rotterdam bij
elkaar, en wij hebben de vinger aan de pols
van de actualiteit”), in combinatie met hun
netwerkvaardigheden en ondernemersgeest.

Galerie Dürst Britt & Mayhew, Van Limburg
Stirumstraat 47, open woensdag – zaterdag 12.00-18.00 uur. De tentoonstelling
‘Urbi et Orbi’ duurt tot en met zaterdag
4 april. Vanaf 18 april exposeert Lennart
Lahuis.
Meer info op
http://www.durstbrittmayhew.com/
en via Facebook.

tentoonstelling bij Winston & Wei Wei
33 gedichten
Binnenkort weer een nieuwe tentoonstelling bij Winston & Wei Wei:
33 gedichten van Jan van Rosmalen (A. Dik).

Het droeve aan
Jonge vrouwen is
Vele jaren
Van betekenis
Iemand gaat jou
Enorm missen
Of ik moet me
Sterk vergissen

Madurodamexpress
Met een attractie naar een attractie:
De Ooievaart en Madurodam in hetzelfde schuitje.
De Haagse rondvaartorganisatie De Ooievaart en topattractie Madurodam gaan een
samenwerking aan om de nieuwe vaarroute in Den Haag groots in de markt te zetten.
Met een attractie naar een attractie, is het idee. De nieuwe bootjes zullen onder de
naam Madurodamexpress in de markt worden gezet.
“Hier komt een oude droom uit” aldus Peter Duivesteijn van Stichting De Ooievaart. 'De
bootjes die we hier in gaan zetten zijn helemaal op het lijf geschreven
van Madurodam'. Hoe de attractie vorm krijgt wil de directeur nog niet kwijt. 'Dat wordt
een verrassing op maat, een belevenis voor jong en oud', zegt hij lachend. Stichting de
Ooievaart, de Haagse rondvaart viert op 22 april haar 12,5 jarig jubileum. 'Deze vaart is
de kers op de taart en aangezien we klein zijn begonnen is het ook nog een leuke knipoog naar ons eigen verleden'.
De doorbraak van de dr. Abraham Kuyperdam zorgt ervoor dat de vaarweg
naar Madurodam en Scheveningen open ligt. Een goede, betrouwbare en frequente
verbinding over het water tussen de binnenstad (Bierkade en CS), Madurodam en Scheveningen zet toeristisch Den Haag op de kaart en kan een enorme spin-off teweeg brengen. Nu al is Den Haag verkozen tot beste binnenstad. Door goede verbindingen zullen
toeristen eerder geneigd zijn langer in onze regio te blijven en meer attracties, winkels
en musea bezoeken. Ook de horeca vaart hier wel bij.

Meer info over Ooievaart
en Madurodamexpress:
www.ooievaart.nl
telefoon 070 445 18 69
e-mail info@ooievaart.nl.

Chris Schaapman voorzitter van stichting de Ooievaart: 'Het initiatief past prima in het
kader van de plannen die de gemeente heeft gelanceerd met de Kanskaart Toerisme.
Een samensmelting van toeristische attracties zal de bezoeker uitnodigen om langer in
deze regio te verblijven. Naast de bezoekers van onze binnenstad, bereiken wij hiermee
ook de bezoekers van de kust en Madurodam en wordt er door de damdoorbraak een
brug geslagen tussen het strandtoerisme en de binnenstad'.
Madurodam is met jaarlijks tussen de 650.000 en 700.000 bezoekers een toeristische
attractie van formaat. Prima bereikbaar met auto, trein, tram, fiets en vanaf dit jaar dus
ook per boot. 'Gelegen aan de historische vaarroute Den Haag – Scheveningen
is de Madurodamexpress een mooie manier om stad en strand te verbinden en om recreatie en toerisme -met gevoel voor historie- een stevige duw voorwaarts te geven', aldus Joris van Dijk, directeur Madurodam.
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A.Dik (Den Bosch 1965-…) is het pseudoniem van een vaste bezoeker van eethuis Winston en Wei Wei. De naam is afgeleid van het Indonesische woord adik,
wat jongere broer of zus betekent. Hoewel geboren in de fraaie hertogstad
woont A.Dik al jaren tot genoegen in de
Schilderswijk. Over zijn gedichten zegt hij:
“Mijn werk is eigenlijk één grote contactadvertentie.”

Werken in de Stationsbuurt: Uitvaartbegeleider Evelien de Ruiter
Hollands Spoor is altijd nieuwsgierig hoe mensen in de
Stationsbuurt hun brood verdienen en wat ze daarbij
meemaken.
Op bezoek bij Evelien de Ruiter, uitvaartbegeleider van
beroep, vertelt zij over het combineren van empathie,
projectmanagement en goed kunnen luisteren.
Wat doet een uitvaartbegeleider?
"Uiterlijk zes werkdagen nadat iemand sterft, moet de
begrafenis of crematie plaatsvinden. Meestal kort nadat
iemand gestorven is, word ik gebeld door nabestaanden.
Ik spreek dan met ze af en ga met hen in gesprek. In de
dagen tot en met de uitvaart help ik ze om alles in goede
banen te leiden: van de laatste zorg voor de overledene
tot en met de keuze van de kist, het maken van de rouwkaart en het samenstellen van het programma voor de
afscheidsbijeenkomst. Op de dag van de uitvaart zelf ben
ik er uiteraard ook bij, als stille kracht op de achtergrond,
als ceremoniemeester of als spreker namens de familie.
In het geval dat het duidelijk is dat iemand op korte termijn dood zal gaan, ben ik ook wel eens eerder betrokken.
Dan wil degene die vanwege een ziekte of hoge ouderdom
weet dat hij niet lang meer te leven heeft graag zelf aangeven hoe de uitvaart en alles daaromheen moet verlopen.
Het geeft mensen die gaan sterven soms rust als ze weten
dat alles geregeld is."
Hoe ben je in dit beroep terecht gekomen?
"Ik heb bijna 25 jaar gewerkt als interim-communicatieadviseur. Ik heb van alles gedaan; van persvoorlichting tot
het organiseren van evenementen. Maar ik liep al heel
lang met het idee rond om te gaan doen wat ik nu doe.
Het idee is eigenlijk ontstaan na het plotselinge overlijden
van mijn vader in 1998. We hadden in al ons verdriet destijds het geluk een heel bijzondere vrouw te treffen die
ons heeft geholpen zijn uitvaart te organiseren. Ze bracht
rust, bereidde ons voor op wat ging komen en bood keuzes. Ze deed dat heel goed. Bij mij vatte het idee toen post
dat ik dat werk ook zou willen doen. Het heeft daarna nog
lang geduurd. Het is een beroep waarbij je 24 uur per dag
bereikbaar moet zijn en bij een melding van overlijden de
boel de boel moet laten om aan het werk te gaan. Ik vond
dat niet te combineren met kleine kinderen. Nu onze jongens ouder zijn, kan dat wel, dus heb ik de knoop doorgehakt. Uitvaartbegeleider is een vrij beroep. Met een visitekaartje en een hoge hoed kan je aan de slag, zoals ze in de
branche zeggen. Maar ik heb er zelf voor gekozen eerst
een intensieve opleiding te volgen. Er is namelijk veel wat
je moet weten: wet- en regelgeving, praktische zaken,
maar ook de spirituele kant van de zaak: je neemt jezelf
met al je eigen (verlies)ervaringen mee in dit vak en hoe
ga je daarmee om? En niet onbelangrijk: je voelt altijd de
druk dat alles in een keer goed moet gaan, want een
generale repetitie is er niet."

Als je gebeld wordt, hoe ga je dan te werk?
"Het eerste wat ik doe is goed luisteren en mijn ogen de
kost geven. Ik luister naar wat de mensen zeggen over de
overledene en welke wensen ze hebben. Ik kijk naar hoe
de mensen met elkaar omgaan en hoe ze zich voelen.
Belangrijk in mijn werk is dat er een klik is, want je komt
heel dicht bij de mensen en hun verdriet. Ze moeten zich
prettig bij je voelen. Ik ontzorg hen en help hen een betekenisvol afscheid te realiseren. Het klinkt misschien gek,
maar een uitvaart is ook een ‘project’ dat binnen gemiddeld zo’n zes dagen moet worden afgerond.
De dagen tussen sterven en de uitvaart vliegen vaak voorbij voor nabestaanden. Om de herinnering aan die dagen
vast te houden, maak ik voor hen een afscheidsherinnering. Een speciaal document waarin vastgelegd wordt wat
er zoal gepasseerd is. Een document om vast te houden en
te kunnen (leren) loslaten.”
Werk je alleen in Den Haag of ook op andere plekken?
"Veel mensen benaderen mij via-via. Een ouder overlijdt.
Ze zoeken iemand en via een vriendin van een vriendin
komen ze dan bijvoorbeeld bij mij terecht. Soms werk ik
daardoor ook wel eens buiten de Haagse regio. Binnenkort
ga ik bijvoorbeeld met een oud-collega naar Groningen, op
bezoek bij haar ouders die op hoge leeftijd zijn. Zij willen
zich graag laten informeren over alle aspecten van een
uitvaart. En dat doe ik graag.

"ALLES MOET GOED GAAN,
WANT EEN GENERALE REPETITIE IS ER NIET"
Veel mensen branden graag een kaarsje. Om een overleden dierbare te gedenken of als steunbetuiging aan een
bekende die een moeilijke periode doormaakt. Op oudejaarsdag konden mensen bij LusthofXL een kaarsje komen
branden. En even terugblikken op 2014, stil staan bij wat
er gebeurd is om vervolgens vooruit te kijken en te toosten op een goed 2015. Dat was een mooie bijeenkomst.”

Ik vind het echter ook belangrijk dat mensen in de
Stationsbuurt weten dat ik hier woon en dit werk doe.
Ik heb buurtbewoners daarom afgelopen oudejaarsdag
uitgenodigd voor een kaarsjesritueel. Een kaars is een universeel symbool van hoop, licht en warmte.

Je werkt hier niet alleen, je bent ook buurtgenoot. Kun je
iets vertellen over je geschiedenis met de buurt?
"Mijn eerste levensjaar bracht ik hier vlakbij door: ik ben
geboren in de Gouwestraat. Daarna heb ik in allerlei verschillende wijken van Den Haag gewoond. Mijn ouders
zijn, toen ik het huis al uit was, naar de Huijgensstraat
verhuisd. De reactie van veel mensen en ook die van mij
was toen: waarom gaan jullie in vredesnaam daar wonen?
De buurt stond toen niet zo goed bekend. Sinds 2000
woon ik hier zelf. De buurt is sindsdien steeds mooier geworden, vind ik. Waar vroeger de stoep vol stond met de
huurauto's van Köhler voor wat vervallen panden, zijn nu
mooi opgeknapte gevels. Ik heb me sinds ik er woon altijd
erg thuis gevoeld. Hoe dat komt? Er wonen betrokken
mensen en er gebeurt veel.
De Stationsbuurt voelt als een dorp in de stad."
Vries Kool

Meer weten over Eveliens werk?: kijk
op www.stillekrachtuitvaartbegeleiding.nl

Samen in de buurt
Buurtkoffie

Buurtlunch

Koffie drinken op zaterdagochtend: dat kunt
u thuis doen, maar ook onder buurtgenoten.

Zondag 22 maart om 12.30u wordt een
buurtlunch gehouden in het nieuwe cafe
The Kitchen van het studentenhotel aan
de Hoefkade 35. (ter plaatse van de Bazar).

Op bepaalde zaterdagen tussen 10.30 en
12.00 uur is er het nieuwe initiatief Buurtkoffie'. Stationsbuurtbewoners treffen elkaar in
The Kitchen om ontspannen het weekend te
beginnen en buurtnieuwtjes uit te wisselen.

Er worden lekkere broodjes en jus op tafel
gezet. De kosten hiervoor zijn € 7,50.

Wilt u ook een uitnodiging ontvangen voor
de volgende keer? Stuur dan een mail aan
Joke Komen:
joke.komen@gmail.com.

Wie nu of volgende keer ook mee wil
doen, kan zich opgeven bij Joke Komen:
joke.komen@gmail.com
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Het bewustzijn van de Stationsbuurt
Op 4 mei wordt de Tweede Wereldoorlog herdacht op de Parallelweg, bij een
bescheiden monument ter nagedachtenis aan twaalf Nederlanders die als represaille-maatregel hier werden gefusilleerd op 31 maart 1945.
Dit is het dichtstbijzijnde monument
voor bewoners uit de Stationsbuurt die
gezamenlijk willen gedenken. De grote
Haagse herdenking is op de Waalsdorpervlakte: daar wordt, op de plek waar
250 verzetsstrijders gefusilleerd werden, jaarlijks de klok geluid.
Een derde van de bewoners verdween
De Stationsbuurt heeft geen verzetsgeschiedenis: hier woonden voor 1942
voornamelijk handarbeiders en kleine
ondernemers. Het was een gezellige
buurt, waarvan een groot aantal bewoners van Joodse afkomst was en kerkte
in de synagoge op de Wagenstraat. Dat
was op loopafstand - de rijkere Joden
woonden dichter bij de synagoge in wat
nu buurtschap 2005 heet: de Wagenstraat, het Oude Centrum. Op de site
www.joodsmonument.nl is nauwkeurig
aangegeven welke als Joods aangeduide gezinnen in de straten van de Stationsbuurt woonden, en wat er met hen
gebeurd is.
Van in totaal 343 woningen en kamerverhuurbedrijven in onze buurt werden
de bewoners weggevoerd. Per woning
waren er vaak meerdere gezinnen gehuisvest. U moet zich voorstellen dat
een kwart tot een derde van de bewoners van onze buurt in 1942 was
'verdwenen'. Een oud-bewoner van de
Van Hogendorpstraat beschreef mij
hoe de Joodse Hagenaars met de tram
werden afgevoerd. Die reed door de
Grote Marktstraat; de winkelende
stadsgenoten keerden zich naar de
etalages toen de tram passeerde.
Auschwitz en Sobibor
Het is onvoorstelbaar dat zoveel bewoners van de Stationsbuurt in zo korte
tijd werden opgepakt en vermoord.

In de Jan Blankenstraat werden 43
huizen leeggehaald: de normale praktijk na de verplichte ‘verhuizing’ van de
bewoners. De inboedels werden opgehaald en nauwgezet geadministreerd,
waardevolle voorwerpen werden ingeleverd bij de 'roofbank' LippmannRosenthal. De 43 lege woningen in de
Jan Blankenstraat stonden voor zo'n
zestig families, waarvan slechts een
enkel gezinslid de oorlog overleefde:
vrijwel alle bewoners uit deze huizen
werden vermoord. Nauwgezet per huisnummer zijn alle weggevoerde en omgekomen Nederlandse Joden in kaart
gebracht op de site
www.joodsmonument.nl: geboorteplaats en -jaar, sterfplaats en -jaar, een
enkele keer een beroep, een foto of
een advertentie uit een krantenarchief.
Op nummer 48 in de Jan Blankenstraat
woonde bijvoorbeeld het gezin Laufer:
vader Benzion en moeder Rachela kwamen uit Polen, dochters Zelda (20) en
Chana (18) werden daar geboren, zoon
Heinrich (14) in Duitsland. Het hele
gezin werd op 15 december 1942 in
Polen - Auschwitz - omgebracht. Naast
hen op nummer 46 woonden de vrijgezel Nathan Boas 'advertentievertegenwoordiger', mevrouw Kloot en
haar 28-jarige zoon, en de uit Amsterdam afkomstige familie Wertheim:
vader en moeder met een puberdochter en een zoontje van zeven. Aan de
overkant op nummer 43 woonde de 76jarige Hendrik Alter met drie volwassen
familieleden (ongetrouwd gebleven
zonen?) en ernaast op nummer 45
woonden de heer en mevrouw Rak: hij
werd 69, zij 59. Niemand uit deze vier
huizen leefde nog in het voorjaar van
1943.
Het verdriet van de Stationsbuurt vertaald naar de toekomst
In de Jan Blankenstraat komt één op de
drie huizen leeg te staan. Uiteindelijk is
deze straat in de jaren ’80 gesloopt.

In de Poeldijkse straat - nu de Wolterbeekstraat - werden drie huizen leeggehaald. Van de bewoners rond het
Oranjeplein verdween een kwart. Over
het Hofwijckplein en de later gesloopte
Hofwijckstraat - het straatje langs het
Strijkijzer - en de Zuylichemstraat zijn
dezelfde beelden te schetsen als van
het buurtje rond de Jan Blankenstraat.
Eén op de vijf woningen langs de Stationsweg werd leeggehaald en de helft
van de gezinnen die aan het Hofwijckplein woonden werden vermoord: totaal veertig personen.
Zoals het kamerverhuurbedrijf Hakker,
van Jetje Hakker op Hofwijckplein
nummer 42. Zijzelf en haar huurders
stierven in Auschwitz en Sobibor. Aan
de wat sjiekere Huijgensstraat en het
Huijgenspark woonden minder Joodse
Hagenaars. De bejaarde zusters van
Huijgenspark 58A Antje en Roosje Juliard overleefden de oorlog ook niet: de
83-jarige Antje had het 'geluk' om in
december 1942 in Den Haag te sterven.
Haar hoogbejaarde negentigjarige zuster werd naar Polen gebracht. Van alle
bewoners van de elf leeggehaalde
'Joodse' huizen rond het Huijgenspark,
overleefden er vier mensen.
De Stationsbuurt strijdt al jaren voor de
'Rode Loper', de verbinding tussen het
vernieuwde Stationsplein en het centrum. Een route langs de voormalige
synagoge die de oude Joodse wijken
van Den Haag gaat verbinden, de arbeidersbuurten, de kleine middenstand en
de wat sjiekere buurt. Vroeger en nu
een gezellige, drukke en levendige route naar het stadscentrum. Het zou een
mooi gebaar zijn om het tragische en
indrukwekkende verhaal van onze
buurt te vertalen in deze loper. Om te
laten zien dat wij ons bewust zijn van
de kwetsbaarheid van onze samenleving.
Madeleine Steigenga

Advertentie van de familie Sanders uit Het
Joodsche Weekblad, 13 februari 1942 (bron
www.joodsmonument.nl).
De familie Sanders woonde aan de Stationsweg
tussen de Hoefkade en de Van Limburg Stirumstraat, voor de katholieke kerk, waar nu het
Student Hotel staat.
Wat gebeurde hen na deze feestelijke dag?
Mozes Sanders » Rotterdam, 16 december 1895 Sobibor, 11 juni 1943

Grietje Sanders-van Maarsen » Amsterdam,
23 mei 1890 - Sobibor, 11 juni 1943

Siphra Kohen-Sanders » Den Haag, 7 april 1923 Auschwitz, 3 september 1943

Christina Regina Granade-Sanders » Den Haag,
25 april 1924 - Auschwitz, 30 september 1942

Betje Meta Sanders » Den Haag, 30 december
1926 - Sobibor, 11 juni 1943

Meta Sanders » Den Haag, 24 december 1929 Sobibor, 11 juni 1943

www.joodsmonument.nl
nl.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine

Stationsbuurt-kinderdagverblijf Pollewop
Waar in de binnenstad van Den Haag vind je een kinderdagverblijf waar alle kinderen direct naar buiten kunnen
vanuit de groepsruimte om in de tuin te spelen? Waar de
groepsruimten niet op een minimum berekend zijn, maar
lekker extra ruim en licht zijn? En waar bij slecht weer ook
in een mooie brede en vooral lichte speelgang gespeeld
kan worden?
Aan de kop van het Hofwijckplein, midden in de Stationsbuurt, ligt al meer dan twintig jaar kinderdagverblijf Pollewop. Veilig geborgen binnen in het woningblok Huijgensstraat/Stationsweg. Dit kinderdagverblijf werd in opdracht
van de gemeente Den Haag gebouwd. Het houten gebouw
werd vanaf de oplevering verhuurd aan stichting Triodus,
één van de toen drie Haagse kinderopvang-koepels: DAK,
Triodus en 2Samen. De oprichting van dit kindercentrum
was direct gerelateerd aan een landelijke maatregel van
de toenmalige minister Hedy de Boer - d'Ancona. Met deze maatregel - waarin werk en kinderopvang werden gekoppeld door ook de werknemers te laten meebetalen aan
deze voorziening - werd het aantal plaatsen in de kinderopvang gigantisch uitgebreid.
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Malaise in de kinderopvang
Maar de economische recessie had ook voor de kinderopvangbranche dramatische gevolgen. De drie Haagse koepels kregen moeite om het hoofd boven water te houden,
er was minder werk, minder geld en de regelingen rond de
eigen bijdrage van de ouders veranderde. Als ouders ontslagen werden, zagen ze zich genoodzaakt hun kinderen
van de opvang te halen omdat dit voor hen niet meer betaalbaar was. Stichting Triodus dolf het onderspit in deze
situatie. Groen Links stelde bezorgd vragen in de gemeenteraad vanwege het mogelijke effect van sluiting op onze
buurt. Reden voor van uw redactie om te vragen hoe het
vier maanden later staat met kinderdagverblijf Pollewop,
één van de kinderdagverblijven van Triodus.
Het gaat goed met kinderdagverblijf Pollewop
Op twintig oktober vorig jaar werd Stichting Centrale voor
Kinderopvang Triodus officieel failliet verklaard. Maar nog
dezelfde dag maakte Triodus haar doorstart met behoud
van haar naam, via een overname van de SWK groep. Dit is
een landelijke organisatie die breder opereert 'als organisatie met een maatschappelijke doelstelling op lokaal,
regionaal, landelijk en bestuurlijk niveau' en die staat voor
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'een goede verbinding tussen landelijke strategie en de
praktijk'. De SWK groep heeft Triodus-kinderdagverblijven
moeten sluiten, maar ons kinderdagverblijf Pollewop is
behouden.
Carla (van Pollewop) vertelt enthousiast: “Het huurcontract en de contracten met de medewerkers lopen voorlopig door. Pollewop heeft nu twee groepen, een babygroep
en een peutergroep. In de peutergroep is nog een plaatsje
vrij. Er is nog groei mogelijk - er is ruimte voor twee babygroepen en twee peutergroepen maximaal - maar we hebben er veel vertrouwen in dat onze groei doorzet. Het aantal aanmeldingen groeit onverwacht snel. Onze babygroep
trekt veel jonge ouders die met de trein naar hun werk in
Rotterdam of Amsterdam gaan. Precies zoals je dat verwacht in de Stationsbuurt.” De vragen die Groen Links
stelde in de gemeenteraad - direct na het bekend worden
van het faillisement van Triodus - omdat zij zich zorgen
maakte over het gebouw van 'De Pollewop' wanneer dit
langdurig leeg zou staan, kunnen dus weer ingeslikt worden. Het gaat naar omstandigheden erg goed met ons
kinderdagverblijf!
Madeleine Steigenga

Samen leuke dingen doen
Een historische rondwandeling door het Huijgenspark en
over het Zieken. Gezellig eten of borrelen op de Bierkade
of het Groenewegje. Een tentoonstelling in het Gemeentemuseum bezoeken. Naar de film. Even uitwaaien op het
strand of een lange wandeling door de duinen.
Stel je hebt zin om iets te doen, maar je bent alleen of je
partner of vrienden willen niet mee: ga dan mee met Citée.

Zo staan voor de komende tijd bijvoorbeeld een lachmeditatie, een wijnproeverij en een rondleiding in de vuurtoren
van Scheveningen op het programma. Regelmatig zijn er
kroegentochten, etentjes, museumbezoeken, rondleidingen zoals op de visafslag in Scheveningen, en themawandelingen met de organisatie Duister Den Haag.
Het aantrekkelijke van Citée is dat de leden zelf ook activiteiten kunnen organiseren.

Voor iedereen
Citée is een community-platform dat je op de
hoogte houdt van leuke activiteiten in Den
Haag en omgeving en dat je er ook mee naartoe neemt.
Citée is een initiatief van Pascal van Straten.
Toen Pascal een aantal jaar geleden in Den
Haag kwam wonen, wilde hij niet alleen de
stad maar ook nieuwe mensen leren kennen.
Nu, anderhalf jaar na de start van het platform, heeft Citée al meer dan duizend leden.
Dit zijn niet alleen nieuwe inwoners die nog
niemand kennen, maar ook mensen die hier
al jaren wonen of zelfs geboren zijn. Ze hebben gemeen dat ze het leuk vinden om in Den
Haag en omgeving - samen met anderen dingen te doen die aansluiten bij hun
interesses.
Altijd iets te doen
Na aanmelding op de website kan je activiteiten selecteren die passen bij jouw interesses
op het gebied van architectuur, cultuur, geschiedenis, natuur, sport, uitgaan of wat dan
ook. Of je nu 18 of 88 bent, er zit altijd wel
een leuke activiteit voor je bij.

Zo kan het zijn dat je opeens met een paar mensen bij iemand in de tuin zit te barbecueën, samen gaat zwemmen
of een markt of cabaretvoorstelling bezoekt.
Stationsbuurt verkennen
Met Citée is het ook mogelijk om activiteiten in de Stationsbuurt te organiseren. Zo kunnen we niet alleen onze
eigen buurt en elkaar beter leren kennen, maar ook mensen uit andere delen van Den Haag en omgeving leuke dingen in onze buurt laten ontdekken. Weet
je bijvoorbeeld dat een van de themawandelingen van Duister Den Haag door de
Stationsbuurt gaat? Hoewel de Haagse
kak dit graag wil verbloemen, hangt in het
Huijgenspark en op het Zieken nog steeds
de zondige stank van dood, verderf en
bloedvergieten uit het verleden.
Verschillende Citée-ers hebben deze
Haagse gruwelwandeling al eens gedaan
en zijn ook samen naar Jazz in de Gracht
en de Carnivale geweest.
Maar er is in onze buurt nog veel meer te
doen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe
eettentjes op het brede deel van de
Stationsweg die uitgeprobeerd kunnen
worden. Het is toch veel leuker om dit
samen te doen?!
Nieuwe leden uit de Stationsbuurt zijn
daarom van harte welkom bij Citée.
Meer informatie over Citée, de activiteiten en het lidmaatschap vind je op
www.citee.nl
Franka Korteweg

Kleurrijk Afrika Sky
Hoe grijzer de dagen, hoe groter het contrast met
de winkel Afrika Sky aan de Wagenstraat.
De felle en bonte kleuren spatten de winkel uit.
Het is bijna onmogelijk om onopgemerkt de winkel
te passeren.
In deze winkel vinden we producten uit Ghana. De eigenaresse is
Ama Konadu en vol trots laat ze zien wat er allemaal te koop is.
Pronkstuk zijn de kleden, in diverse soorten, maten en vooral kleuren. Niet alles komt direct uit Ghana. Het is niet makkelijk om alles
naar Nederland te verschepen en om bovendien een hoge kwaliteit
te garanderen worden veel kleden in Helmond gemaakt.
Mary Awuah, een vriendin van Ama, zegt dat veel mensen denken
dat de kleurrijke gewaden alleen passen bij Afrikanen. Om dit vooroordeel te ontkrachten laat ze modelfoto’s zien van blanke dames in
Ghanese gewaden.

De biologische huid- en haarproducten verkopen het beste. Bijzonder is de Shea olie, gemaakt naar de gelijknamige noten die groeien
in de shabata bomen.
De olie kan je niet alleen gebruiken bij een droge of geirriteerde
huid, maar ook als bakolie. “Vergelijk de shea maar met de olijf”,
verklaart Mary. De winkel verkoopt ook etenswaar en Afrikaanse
biertjes. Mary wijst op de palmsoep in blik: “Heel gezond voor dames die borstvoeding geven.”
Ama Konadu zit nu 5 maanden in deze winkel. Zij komt van de Bazaar. “De Bazaar was meer open, dat vond ik wel gezellig.” De nieuwe plek levert iets ander publiek op. Er komen meer toeristen, vooral in de zomer.
Wat ze allebei erg leuk zouden vinden is een Afrikaans festival in het
Huijgenspark, ergens wanneer de dagen weer langer en warmer
worden.
Mildo van Staden

Versier je eigen ei & hang ‘m op
WIE ZINGT ER MEE?
Het multiculturele koor van het MOC kan nog zangers (m/v) gebruiken.
We zingen internationale liedjes onder leiding van Magdalena. Zij krijgt
iedereen aan het zingen, je hoeft geen ervaring te hebben en noten lezen
is niet nodig.
We repeteren dinsdags tussen 12.00 en 14.00 uur in het MOC onder het
genot van een kopje soep met brood.
Kom eens kijken op een dinsdag,
Tenierstraat 15-17.

Iedereen kent wel de paastak. Een wilgentak
in een vaas, met een aantal mini eieren er
aan. Er is een meneer in Duitsland die dacht:
dit kan beter. Het resultaat is een boom met
duizenden eieren! In het kale voorjaar een
lust voor het oog. Mensen komen van heinde
en ver om deze boom te bezichtigen en
om eieren aan te bieden. De Duitse boom is
ondertussen wereldberoemd.
Wij van LUSTHOFxl denken: dit kan beter! Het
lijkt ons geweldig om dit idee te benutten en
met onze eigen bomen (inter) nationaal de
aandacht te trekken! Doe je mee?

De eieren zelf gooien we natuurlijk niet weg.
Hiervoor zijn alle lekkere recepten om samen
te koken en te eten welkom.
We willen zoveel mogelijk leeggeblazen en
beschilderde eieren ophangen. Dat kunnen
we natuurlijk niet alleen. We zijn op zoek
naar ondernemende mensen die van eieren
en organiseren houden. Alle ideeën zijn welkom, hoe meer mensen meedoen, hoe mooier de boom en hoe meer ontmoetingen.
Voor meer informatie en aanmeldingen mail
naar info@lusthofxl.nl

Het beschilderen van
paaseieren kun je op veel
manieren en samen doen.
Je kunt voor het verven
van de eieren speciale
eierverf gebruiken, maar
ook natuurlijke kleurstoffen. Voor licht-rood: stukjes biet, voor oranje: wortel- of sinaasappelschillen, groen: spinazieblaadjes etc.
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Saamhorigheid Stationsbuurt
Met tien vrijwilligers en de
ondersteuning van Parada
werden zeventig mensen van
een lekkere maaltijd voorzien, op 21 december bij
Samen Sterk aan het Zieken.

Dure sluiproute

Kathleen Ward, als vrijwilligster betrokken bij de organisatie van dit succesvolle
kerstdiner: “Ik was blij verrast door de bijdragen aan
de maaltijd van de nieuwe
AH aan het Stationsplein, en bloemenwinkel Pluis waarvan we het decoratiemateriaal kregen.
Het zijn toch elke keer weer de Stationsbuurt-ondernemers die ons mede ondersteunen.”
Het eten werd - ook vrijwillig! - verzorgd door Cook&Bitches en 'de groene
thuiskok' Elly Bakker.

Dit bericht is een beetje mosterd na de
maaltijd, maar het was in elk geval lekkere
mosterd!
Madeleine Steigenga

Aan het eind van de avond
werd wat overbleef van
het diner naar het Leger
des Heils gebracht. Kim
Bosch legde - zoals vaak dit 'event' voor u op de
foto vast.

Repair Café Stationsbuurt zoekt kledingherstellers en reparateurs

Dit voetpad door de Bocht van Guinea is
blijkbaar alleen bedoeld voor voetgangers die niet zwaarder zijn dan 3 ton.
Helaas gebruiken veel fietsers en brommers dit als sluiproute tussen Huijgenspark en Zieken. Bewoners en wandelaars
hebben daar veel overlast van.

Sinds enige tijd houdt de politie regelmatig controles op het binnenplein.
Wielrijders kunnen daarbij rekenen op
een fikse boete.

Het Repair Café in de Stationsbuurt krijgt
steeds meer bekendheid en dat is natuurlijk geweldig! Om het groeiend aantal bezoekers te kunnen helpen zoekt het Repair
Café vrijwilligers die handig zijn met naald
en draad en/of de schroevendraaier.
Voor een naaimachine kunnen we zorgen
en een basisset gereedschap is aanwezig.
Veel reparateurs nemen ook eigen gereedschap mee.

Het Repair Café is ongeveer elke zes weken, altijd op zaterdagmiddag van 13.00 tot
15.00 uur.
Wilt u één of meerdere keren meehelpen?
Meld u aan via repaircafestationsbuurt@gmail.com
Het volgende Repair Café is op
zaterdag 2 mei in Parada,
Van Limburg Stirumstraat 280

Spreekuur wijkverpleegkundige

Vanaf vrijdag 6 maart tot en met vrijdag 10 april kunt u terecht
in Buurthuis van de Toekomst De Sprong of Wijkcentrum De
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nieuwtjes
 In Stadsdeel Centrum zijn er 635
matches gemaakt in 2014.

 Zowel hulpbieders als hulpvragers
waren tevreden en zijn geholpen met
een grote diversiteit aan verzoeken:
klusjes, boodschappen, pc/tv-vragen,
wandelen et cetera.

 Er zijn vaste contacten tussen mensen ontstaan, waardoor we dit jaar
beter gaan monitoren welke structurele hulp wekelijks/maandelijks uit
de matches is voortgekomen. Met
name samen winkelen, wandelen en
boodschappen doen zijn vragen die
meestal niet eenmalig van aard zijn.

Patricia Haverkort
Coördinator Burenhulpcentrale Centrum
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
p/a Elandstraat 88
2513 GV Den Haag

Buurtcolumn
Kraken en staken

 De Burenhulpcentrale gaat haar aanbod het komende jaar uitbreiden met
een particuliere vervoersdienst, voor
begeleiding met vervoer voor 65plussers die kwetsbaar zijn.

 Hiervoor zijn we alvast op zoek naar
mensen die op vrijwillige basis chauffeur willen worden.

 We hebben het volgende afgesproken met het ziekenhuis MCH locatie
Westeinde; als iemand tijdens aankomst bij het ziekenhuis ondersteuning nodig heeft om naar de juiste
afdeling polikliniek te komen, kunnen
wij via de BHC van te voren alvast

een vrijwilliger aanvragen bij de coördinator vrijwilligers van het MCH.
Geef dit liefst minimaal 3 werkdagen
van te voren bij ons aan. Op termijn
zullen wij zelf met de particuliere
vervoersdienst een bijdrage gaan
leveren met de begeleiding gedurende het ziekenhuisbezoek.
Vragen? Aanmelden?
Neemt u dan contact op met
Patricia Haverkort of de Burenhulpcentrale: telefoon 070 2629999.
www.burenhulpcentrale.nl

Nieuwe ouderenconsulent
Siri Beerends is sinds februari 2015 de
nieuwe ouderenconsulent in het Oude
Centrum, de Stationsbuurt en de Rivierenbuurt en de Rivierenbuurt. U kunt
bij haar terecht met diverse vragen op
het gebied van wonen, welzijn, zorg en
financiën.Siri zoekt graag met u naar
een oplossing die past bij uw persoonlijke situatie.
Waarvoor kunt u bij de ouderenconsulent terecht? Siri is er voor alle zelfstandig wonende ouderen én
hun mantelzorgers en is op de hoogte
van zowel vrijwillige als professionele
hulpmogelijkheden in
Den Haag en in uw wijk. Samen met u
kan zij kijken naar wat u zelf nog kunt,
waar hulp bij nodig is en
wie de hulp het beste kan bieden.
Zij kan met u meedenken bij vragen op
het gebied van:

 Behoefte aan sociale contacten
 Dagbesteding en activiteiten in uw
wijk






Financiën
Ondersteuning en begeleiding
Mantelzorgondersteuning
Ondersteuning bij psycho-sociale
problematiek

 Aanvragen van voorzieningen op

Vertrouwd en onafhankelijk
De informatie die de ouderenconsulent
geeft is onafhankelijk. Als het nodig is
kunt u doorverwezen worden naar
andere hulpverleners of organisaties. Een gesprek met de ouderenconsulent is vertrouwelijk en er zijn
geen kosten aan verbonden.
Hoe kunt u de ouderenconsulent
bereiken?
U kunt Siri Beerends bereiken op
maandag, dinsdag en donderdag op
telefonnummer 06-28222539 of via
e-mail: s.beerends@zebrawelzijn.nl.
Vragen worden telefonisch beantwoord of er wordt een afspraak
gemaakt voor een persoonlijk gesprek. Is het lastig voor u om langs
te komen? Dan kan een gesprek bij
u thuis plaatsvinden.
Vrijwilligers gezocht voor Signalerende Huisbezoeken
Om ouderen de kans te bieden zo lang
mogelijk zelfstandig te wonen is het
project signalerende huisbezoeken
opgezet. Bij dit project worden zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar
of ouder door vrijwilligers bezocht en
de behoefte aan voorzieningen, hulp of
activiteiten bepaald.

maat

 Ondersteuning bij dementie
 Veiligheid en huiselijk geweld

De vrijwilliger informeert over de voorzieningen en activiteiten in de wijk en
verwijst door naar de ouderenconsulent indien wenselijk.
Voor de signalerende huisbezoeken in
de wijken Oude Centrum, Stationsbuurt en Rivierenbuurt zijn wij op zoek
naar vrijwilligers! Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt
ontvangen kunt u contact opnemen op
maandag, dinsdag en donderdag met
Siri Beerends op telefonnummer
06-28222539 of via e-mail:
s.beerends@zebrawelzijn.nl.

advertentie

Eind december was er opeens enige roering in
onze buurt. Het belastingkantoor aan de Stationsweg werd gekraakt. Mogelijk heeft u het niet
eens gemerkt, want al na een paar uur was de
kraak voorbij. Politie en ME maakten er snel een
eind aan. Misschien was het ook niet zo’n goede
zet van de kraakgroep om hun actie van te voren aan te kondigen. De politie was stand-by.
De koffie stond bij wijze van spreken al klaar.
Persoonlijk vind ik het erg jammer dat de kraak
is mislukt, want dit vreselijk lelijke pand staat al
ruim tien jaar leeg en is mij en vele andere
buurtbewoners een doorn in het oog.
Als je de jaren zestig, zeventig en tachtig hebt
meegemaakt, dan kan je best stellen dat kraken
tegenwoordig - mede door het kraakverbod niet veel meer voorstelt. Dit geldt ook voor stakingen en protesten. Massale stakingen onder
leiding van een vakbond, waarbij tienduizenden
arbeiders hun werk neerleggen voor een hoger
loon of betere arbeidsomstandigheden zijn verleden tijd. Nu laten we ons zonder noemenswaardig protest gewoon met honderden tegelijk
ontslaan. Grote ludieke demonstraties zoals
‘Ban de bom’ of ‘Baas in eigen buik’ zijn ook
geschiedenis. Heel af en toe staat er op het
Plein nog een sneu protestgroepje met een
spandoek te wapperen. Veel effect heeft het
meestal niet.
Ouderenzorg, de macht van zorgverzekeraars,
torenhoge huren, afschaffing van de basisbeurs
- ik noem maar wat - we komen er ons huis niet
meer voor uit. Niet massaal althans. De verwachting dat in 2016 de rijkste 1 procent van
de wereldbevolking meer bezit dan de andere
99 procent bij elkaar, zou toch minstens de armen op de been moeten brengen. Maar niets
van dit alles. Alleen voor een stille tocht willen
we nog wel eens massaal met kaarsjes door de
straten schrijden. Dan moet er wel eerst iemand
zijn vermoord en dat gebeurt in Nederland in
vergelijking met andere landen gelukkig relatief
weinig.
Hoewel in het huidige systeem individuele acties
van geflipte zonderlingen meer effect lijken te
hebben dan massale, wil ik in de context van de
Nederlandse kraak- en staakgeschiedenis toch
een oproep doen. In het bijzonder aan
(toekomstige) studenten van de Haagse Hogeschool.
Jongens en meisjes, ik weet niet of jullie het
beseffen, maar de basisbeurs wordt afgeschaft!
Het is heel aardig dat jullie landelijke studentenvakbond wat verontwaardigde tweets de wereld
in stuurt, maar volgens mij is het hoog tijd voor
actie. Google op je iPhone bijvoorbeeld eens op
Provo’s, Kabouterbeweging en Maagdenhuis.
Misschien komen jullie dan op een idee.
De recentelijke bezettingen van het Bungehuis
en Maagdenhuis in Amsterdam zouden wel eens
het startsein voor een nieuwe actiegeneratie
kunnen zijn.
Dat iedereen kan studeren is niet alleen in jullie
belang, maar ook in het belang van de Stationsbuurt. Er zijn hier namelijk heel veel studentenwoningen gebouwd en er komen er nog meer
bij. Het kan toch niet zo zijn dat we straks ook
nog eens allemaal onbewoonde studentenwoningen hebben. Alle hoop om van de Stationsbuurt een hippe florerende wijk met een gevarieerd horeca- en winkelaanbod te maken is op
jullie gevestigd. Dus kom in actie. Kraak voor
mijn part het oude belastingkantoor. Er zijn vast
bewoners of andere groepen die jullie hier mee
willen helpen en iets ludieks of zinnigs met het
belastingkantoor willen doen. Nog één tip:
spreek dan af dat jullie het tijdstip van de actie
niet van te voren bekend maken.
Franka Korteweg
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Stationsweg 31
2515 BH Den Haag
070-384 00 64
Openingstijden:
Werkdagen
08.30 - 17.30 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

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.
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