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Ook in d i t num-

Op 26 september was het buurtfeest in het Huijgenspark. Vele rommelmarkt-
kraampjes, een podium met artiesten, kinderactiviteiten, hapjes, film in de 
avond en natuurlijk veel muziek. Een geweldige dag en avond! 

Onder tussen in he t park 

I n gesprek 
met 

 Jor i s  
Hen te-
naar 

 

Joris Hentenaar 
is bedenker en 
mede-organisa-
tor van het festi-
val Kop van Jut/Carnivale dat eind december 
voor drie dagen neerstrijkt in het Huygens-
park. In het dagelijks leven verdient hij de 
kost als cameraman. Onlangs won hij de 
Stan Storimans prijs voor een reportage die 
hij in Afghanistan maakte voor het tv-
programma NOVA. Uw wijkkrant sprak met 
deze gedreven buurtbewoner. “Je leeft maar 
één keer, dat heeft mijn werk me wel geleerd. 
Ik zou me schamen als ik niks zou doen met 
de mogelijkheden die ik hier in Nederland 
heb.”                                               Zie pag. 8 

Langs het talud tussen station Hollands Spoor en het Strijkijzer komen woningen en een hotel. Mede-
werkers van de gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling hebben deze plannen dinsdag 1 de-
cember op het Buurtstation gepresenteerd. Het Sigma-gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor 

senioren- en studentenwoningen. Daarnaast komt een hotel, de ‘Margadant’. 
zie artikel pag. 5 

Woningen en ho te l naas t S ta t ion Ho l lands Deze ruige dame is naast cabaratier 
ook een leuke buurtbewoonster die 
trots is op ‘haar’ Huijgenspark.        

Zie interview pag. 8 

I n fo rma t ieavond Ri j ksbouw-
mees te r 

Als krachtwijk krijgt de Stationsbuurt een onafhanke-
lijk advies op maat van atelier Rijksbouwmeester ir. 
Liesbeth van der Pol. De visie van adviesbureau Drive!
3d: op het Stationsplein: ruimte teruggeven aan de buurt: 
versterken van de relaties tussen de verschillende gebou-

Op de laatste vrijdagavond van 
iedere maand is het druk aan het 
Zieken. Zeker honderdtwintig men-
sen uit de Stationsbuurt en ver 
daarbuiten gaan rond zes uur naar 
binnen op nummer 103 voor Moksi 
Patoe (samen dineren) bij de stich-
ting Samen Sterk. “Liefde gaat door 
de maag”, zegt Alwin Marengo, 
bestuurslid van Samen Sterk.  
 

“Op deze manier willen wij mensen 
met verschillende culturele achter-
gronden met elkaar laten kennisma-
ken en laten genieten van Creoolse, 
Antilliaanse, Hindoestaanse, Chine-
se, Javaanse, Turkse, West-
Afrikaanse of Marokkaanse gerech-
ten.”  

HS at mee, zie pag. 10 

Moks i Pa toe b i j Samen Ste rk  

 Kor t ingsbon  
+ Affiche op middenpagina’s 6/7 

foto: Stephen Picken 
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De buurtkranten vanaf december 2007 
staan geheel in kleur op: 

www.buurtstation.nl/wijkkrant 

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

Dig i ta le muurk ran t 
Sinds vorig jaar is de ‘digitale muurkrant’ in 
de etalage van het Buurtstation aan de Sta-
tionsweg operationeel. Uw buurtnieuws kan 
nu op de website èn op de muurkrant ge-
plaatst worden.  
Het Buurtstation mag een gedeelte van de 
pagina’s voor advertenties inruimen. Wilt u 
een nieuwsbericht insturen of adverteren?  
Mail: buurtstation@zonnet.nl   

Het Buur ts ta t ion 
 

De bewonersorganisatie Buurtstation komt 
op voor de belangen van de bewoners van 
de Stationsbuurt. Ze doet dit vanuit haar 
pand tegenover het begin van het Huijgen-
spark, Stationsweg 75 (open dinsdag en 
donderdag 9 tot 12 uur).  
Voor het Buurtstation zijn voornamelijk 
vrijwilligers in werkgroepen actief, professi-
oneel ondersteund door Carla Janmaat 
(administratie) en Bonny v.d. Burg 
(samenlevingsopbouw). De activiteiten van 
het Buurtstation worden uitgevoerd door de 
volgende werkgroepen; 
 

Commissie 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. Voorzitter: Peter Viallé. 
 

 

Redacties krant en website  
Vries Kool en Koen van Venetië, informe-
ren met hun redacties de buurtbewoners 
over zaken die spelen in de buurt.  
 

Stations Buurt Theater 
Na succesvolle voorstellingen in maart 
2009 op Station Hollands Spoor beginnen 
in januari 2010 de repetities aan opvoerin-
gen rond het 150-jarig bestaan van het 
Huijgenspark de komende zomer.  Nieuwe 
deelnemers kunnen zich nog aanmelden 
bij buurtstation@zonnet.nl. Bonny van der 
Burg. Zie ook pagina  
 

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

Buurtkrant Hollands Spoor is een krant 
op A3-formaat van 8 of 12  pagina’s, die 
wordt gemaakt door enthousiaste 
vrijwillige buurtbewoners. De krant wordt 
huis-aan-huis in de Stationsbuurt 
rondgebracht en in winkels en horeca in 
stapeltjes neergelegd. Hollands Spoor 
verschijnt 4 of 5 keer per jaar in een 
oplage van 3.500 stuks. Daarmee 
bereiken u zo´n 9.000 buurtbewoners!  
 

Verschijningsdatums 2010: 
#17, half maart  deadline 1 maart  
#18, half juni     deadline 1 juni  
#19, half sept.   deadline 1 sept.  
#20, half dec.     deadline 1 dec. 
Prijzen: 
Hele pagina 1040 mm2 € 400 
1/2   pagina   520 mm2 € 200 
1/4   pagina   260 mm2 € 100 
1/6   pagina   173 mm2 €   75 
1/8   pagina   130 mm2 €   50 
1/16 pagina     70 mm2 €   30 

De advertentie wordt tevens gratis 
geplaatst in de webversie op  

www.buurtstation.nl/wijkkrant 
 

U krijgt gratis hulp bij de opmaak van 
de advertenties.  

Aanleveren digitaal in overleg. 

hs@buurtstation.nl 

Adver ten t ies 

Nood: 112 
Politie Haaglanden 
Bureau Hoefkade 350 
0900-8844  
 

Brandweer 424 46 44 
 

Doktersnachtdienst 
346 96 69 
Apotheek (avond en nacht) 
070-3451000 
 

Dierenambulance 0900-403 50 09 
Dierenarts 070-3110307 
 

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

Gemeentelijke Diensten 
Klachten, meldingen e.d. 14070 
Meld- en Steunpunt Woonoverlast 
(www.denhaag.nl/woonoverlast)  
14070, werkdagen 8.00 tot 20.00  
 

Gemeentehuis 353 20 00 
Stadsdeelkantoor 353 20 00 
Contactcentrum 353 3000 
Servicepunt 353 30 30 
 

Dienst Stads Beheer 
Hans van Lare 
h.vanlare@dsb.denhaag.nl 

Adressen 
Buurtstation Stationswijk 
Carla Janmaat, Bonny v.d. Burg 
Stationsweg 75 
2515 BJ Den Haag 
tel. 363 49 93  
buurtstation@zonnet.nl 
www.buurtstation.nl 
di. & do. 09.00-12.00  
 

Zebra  
Ouderenconsulent 
Patricia Haverkort 
Spreekuur in Buurtstation 
Maandag van 9 tot 12 uur 
Stationsweg 75 
424 81 13 of 424 80 00 
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
Maatschappelijk werk 
Spreekuur in Parada 
424 8000  
 

Buurthuis Parada  
Van Limburg Stirumstraaat 280 
tel. 42 48 267 of 42 48 269 
Joke van Gemmert 
j.vangemmert@zebrawelzijn.nl 
 

Stichting Boog 
Connie Schaap 
070-3121218 / 06- 19140233, 
schco@boog.nl  
 

Stichting Samen Sterk 
Zieken 103 
38 86 623 (10-22 uur) 
samensterk@online.nl   

Voor het eerst zijn de buur(t)vrouwen een 
beetje lui geweest. Om de Burgerschapsprijs te 
vieren hebben 25 buurtvrouwen een balletvoor-
stelling in de Regentes bijgewoond. Het dans-
gezelschap Introdans was net terug in Neder-
land. Ze waren door koningin Beatrix als ca-
deautje meegenomen op haar staatsbezoek in 
Mexico om daar een voorstelling te geven. 
 

We verzamelden bij Parada, waar Joke Komen 
de lunch verzorgde. Na een toelichting gingen 
we met de tram naar de Regentes. In het kader 
van het Holland Dance festival werden twee 
bijzondere balletten uitgevoerd, ‘Rooms’ en ‘De 
anatomische les’. Het eerste ballet werd erva-
ren als iets te abstract. ‘De anatomische les’, 
waarin Rembrandt’s schilderij de basis van het 
ballet was, werd meer gewaardeerd. Het was 
gezellig, maar een kritiekpuntje in de nabespre-
king was dat we niet direct na de uitvoering 
onze ervaringen hadden uitgewisseld. Weer 
wat geleerd voor de volgende keer. 
 

Madeleine Steigenga 

Buur(t)v rouwen 5:   
l unchen en naar ba l le t-

voors te l l i ng  

Tijdens de dansvoor-
stelling mochten we 
geen foto’s maken. 
Hier zitten een aan-
tal buur(t)vrouwen in 
afwachting in de 
Regentes. 

Op 29 september, in de week van de 
Haagse Ontmoeting, werd de Haagse 
Burgerschapsprijs uitgereikt. De Stati-
onsbuurt-activiteit ‘Ontmoet je buur(t)
vrouw’ was één van de drie genomi-
neerden. De hoofdprijs ging helaas 
aan hun neus voorbij, maar er bleef 
nog genoeg moois over voor de vrou-
wen uit de Stationsbuurt. Zo kregen ze 
sowieso een geldbedrag van 2.500 
euro, en was de dag van de uitreiking 
een belevenis op zich.  
Ter plekke hoorden we dat er 400 (!) 
inzendingen waren. Dat geeft een 
goed gevoel over het aantal Hage-
naars dat zich voor de stad inzet. En 
het stemde ons ook vrolijk over onze 
3e prijs!  
 

Wat is er gedaan rond de prijs op 
29 september? 

 's ochtends waren Bonny en Made-
leine op de Haagse radio te horen  

 voordat de microfoon open ging, 
hadden we al met de twee andere 
genomineerden geregeld dat we een 

gezamenlijke activiteit gaan organi-
seren.  

 met een grote groep gingen we om 
17.30 uur naar het Theater aan het 
Spui.  

 de zaal was een volle bak. Irene en 
Joke mochten op de eerste rij. Eerst 
kregen we een leuke voorstelling, 
Irene Ashikali had buikpijn van het 
lachen.  

 Joke heeft voor de afgeladen zaal 
ons project toegelicht 

 ons project werd door juryvooorzitter 
Constant Martini uitvoerig geprezen. 
“Dit initiatief is zo goed, dat zou 
overal moeten gebeuren”, zei hij.  

 na het bekend worden van de win-
naar, Stichting Hindustani, moest er 
eerst met de prijzen gepronkt.  

 daarna borrel en receptie, er kwa-
men zelfs mensen naar ons toe om 
te melden dat zij speciaal op ons 
gestemd hadden! 

 

Madeleine Steigenga 

Groo t Wi jk Over leg   
Het GWO is dè vergadering waar buurtbewoners allerlei 
onderwerpen die te maken hebben met de buurt aan de 
orde kunnen stellen. Bijvoorbeeld zwerfvuil, gevaarlijke 
verkeerssituaties of een gebrek aan groen in uw straat. 
Op het GWO kunt u uw klachten en ideeën direct met 
gemeenteambtenaren, de wijkagent en woningcorpora-
ties bespreken. 
Het doel daarvan is het samen vinden van oplossingen 
en mogelijkheden om de leefbaarheid in de buurt te  
vergroten. 
 

Het Buurtstation (de bewonersorganisatie van de  
Stationsbuurt) is gastheer en voorzitter van het GWO. Er 
wordt zo veel mogelijk geprobeerd direct oplossingen te 
vinden. Als dit niet mogelijk is, omdat er bijvoorbeeld iets 
uitgezocht moet worden, let het Buurtstation op het na-
komen van de afspraken. 
 

In veel gevallen kunnen wensen gehonoreerd en klach-
ten verholpen worden. Als iets niet mogelijk is wordt 
door de betrokken instantie uitgelegd waarom het niet 
kan. De ervaring leert dat het de moeite waard is om het 
GWO bij te wonen omdat uw ideeën en klachten veelal 
naar tevredenheid worden behandeld.  
 

Het GWO vindt 6 keer per jaar plaats op woensdag-
avond. Voorzitter Harrie Kampf. 

Data:  

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

U bent als Stationsbuurtbewoner van harte welkom het 
GWO bij te wonen. 
Buurtstation, Stationsweg 75. 
Aanvang 19.30 uur. 

  20 januari 2010 
  17 maart 2010 
  21 april 2010 

  16 juni 2010 
  22 september 2010 
  17 november 2010 

Burgerschapsprijs  Buur(t)vrouwen 

Attentie: 
Het e-mailadres van deze krant is 
gewijzigd van hs@schrijft.nl naar: 

hs@buurtstation.nl   

Hu isves t ing Buur ts ta t ion on-
zeke r 

Het rijtje van vijf panden aan de Stationsweg waar Buurtstation er 
nu één van is wordt in 2010 opgeknapt. Vooral de fundamenten 
zijn dringend aan herstel toe. Dit betekent dat de ondernemers, 
bewoners en Buurtstation er -tijdelijk- uit moeten. 
De gemeente heeft voor een jaar alternatieve huisvesting aan 
Buurtstation aangeboden. De bewonersorganisatie heeft echter 
een ‘beperkt’ (oftewel klein) huisvestingsbudget dus er is nog niets 
zeker. 
Buurtstation is al een paar maanden druk bezig tijdelijke, zowel als 
structurele huisvesting te vinden. Het groeiend aantal activiteiten 
verdient een goeie, vaste ruimte. Wij kijken ook naar samenwer-
king (een ruimte delen) met een andere maatschappelijk nut beo-
gende organisatie. 
Zodra wij iets concreets kunnen melden, zetten wij dit op onze 
website: www.buurtstation.nl 

mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:schco@boog.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/
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Voor verschillende activiteiten worden 
vijftig-plussers gezocht die ideeën willen 
inbrengen, willen meehelpen, of gewoon 
willen meedoen aan een activiteit: 
 
 

Samen Uit: Elk wat Wils 
Het plan is opgevat om een Samen Uit 
groep te starten. Alleen naar een museum, 
expositie, terrasje, restaurant of theater gaan 
(enzovoort) vindt niet iedereen leuk. 
Met elkaar is vaak gezelliger en u ontmoet 
nieuwe mensen/buurtbewoners. 
Het ouderenwerk gaat vanaf januari 2010 
uitstapjes organiseren. Hebt u interesse om 
deelnemer te worden en op de hoogte te 
worden gebracht van de georganiseerde 
activiteiten? Of wilt u helpen met het organi-
seren en aandragen van ideeën? 
Neemt u dan contact op met Patricia Haver-
kort, Consulent Ouderenwerk Zebra:  
06.145.93.983  
of e-mail p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
 

Jeu de Boules baan in de wijk 
Onder de bewoners bestaat de wens een jeu 
de boules-baan in de Stationsbuurt te krij-
gen. Helaas is dit bewonersinitiatief bij de 
‘verkiezingen’ begin van de zomer op plaats 
nummer 8 geëindigd, terwijl de eerste 6 wor-
den uitgevoerd. De gemeente is echter wel 
bereid na te denken en te bekijken of de jeu 
de boules-gelegenheid er toch kan komen. 
Het ouderenwerk wil zich graag samen met 
u hard maken om dit voor elkaar te krijgen 
en invloed uit te kunnen oefenen op de ge-
meente. 
Denkt en doet u mee aan de werkgroep Jeu 
de Boules-baan? Neemt u dan contact op 
met Patricia Haverkort, consulent ouderen-
werk/ouderenadviseur Zebra: 06.145.93.983 
of e-mail p.haverkort@zebrawelzijn.nl 

Wandelgroep en een fietsgroep 
Uit een inventarisatie van Patricia Haverkort, 
ouderenadviseur bij Zebra, kwam onder an-
dere naar voren dat vijftigplussers in onze 
wijk behoefte hebben aan lekker buiten sa-
men sportieve dingen doen. Een voorbeeld 
hiervan is Tai Chi gedurende de zomer-
maanden in het Huygenspark. 
Vanuit de Wijkouderengroep ‘in oprichting’ 
maken we ons nu ook sterk om een wandel-
groep en een fietsgroep op te zetten. Als er 
voldoende belangstelling voor is, bepalen we 
in overleg met elkaar hoe ver, hoe vaak, 
waar naar toe en wanneer we van start 
gaan. 
Hebt u hier interesse voor, neem dan con-
tact  op met Ger Zwijnenburg. Telefoon 
388.10.25 of e-mail: g.z4971@gmail.com. 

Patricia Haverkort 

Buurtstation 

Deze cursus is een samenwerking tussen 
Buurtstation, stichting Komp U Ter Hulp en 
Zebra. Op maandag 23 november 2009 is 
gestart met de eerste basiscursus voor 
beginners, bestaande uit 6 lessen. Er zijn 2 
groepen op dit moment, bestaande uit be-
woners uit de wijken Stationsbuurt, Oude 
Centrum en Rivierenbuurt. 
Na afloop van de basiscursus kunt u door-
stromen naar de vervolgcursus van 6 les-
sen, die op dezelfde dag en dezelfde tijd 
worden aangeboden. 
Na deze beide cursussen bent u in staat 
zelfstandig op de computer te werken 
(onder andere een brief te typen, te e-
mailen en te internetten). 
 

Nieuwe startdata beginnerscursus:  
Maandagmiddag  18 januari of 
Dinsdagmiddag  19 januari 2010  
 

Tijd:    ma. of di. 13.30-15.30 uur 
Locatie: Buurtstation, Stationsweg 75 
Leeftijd: Voor iedereen 
Kosten:  
Basis beginnerscursus (6 lessen)  € 10,= of € 5,= met ooievaarspas. 
Vervolgcursus (6 lessen)   € 15,= of € 10,= met ooievaarspas  
     (inclusief lesboek à € 11,=) 

Compute rcu rsus in he t Buur ts ta t ion  

V i j f t i g-p lusse rs opge le t !  

 

Aanmelden: Buurtstation op de maandag, dins-
dag en donderdagochtend van 09-12 uur. 
Telefoonnummer: 363.49.93 of eventueel bij Pa-
tricia Haverkort 424.81.13 (graag uw telefoon-
nummer vermelden als u de voicemail krijgt) 

Hulp gezoch t  
Tai Chi zoekt hulp!  
Afgelopen zomer is er 14 weken achtereen buiten in het Huy-
genspark de Tai Chi sport beoefend door een grote groep men-
sen. Komend voorjaar 2010 starten wij met een nieuwe zomer-
se Tai Chi activiteit voor alle leeftijden! 

Wij zoeken mensen die bereid zijn de ruimte van het 
buurtstation te openen voor inloop, om koffie en thee te 
zetten en die zorg kunnen dragen voor de deelnemers-
administratie.  

Computer freak?  
Op zoek naar studiepunten in het kader van maatschappelijke 
stage? Of gewoon wat tijd over en handig in het werken met de 
computer? Dan zijn wij op zoek naar u. Voor het geven en be-
geleiden van de computercursussen zoeken wij mensen. Stich-
ting Komp U ter Hulp zal u wegwijs maken in de gebruikte en 
aanwezige lesprogramma’s. Zebra zal u registreren als vrijwilli-
ger, zodat u verzekerd bent tijdens het werk. 
 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen 
met Patricia Haverkort, Consulent Ouderenwerk Zebra: 
06.145.93.983 of p.haverkort@zebrawelzijn.nl 

Binnenkort kleurt, fleurt en geurt de Stationsbuurt! 
Niet alleen uw gezichtsvermogen en reukzin worden 
vanaf voorjaar 2010 geprikkeld. Maar ook uw gehoor, 
tast- en smaakzin. Door een breed scala aan kruiden 
welteverstaan; bloeiende kruidenplanten in bakken 
tegen gevels, aan balkons en in tuinen, en door geoog-
ste kruiden verwerkt in culinaire en medicinale produc-
ten.  
 

Dit alles moet het resultaat zijn van ‘City Spices’, een initia-
tief dat vanaf september wordt uitgevoerd voor en door de 
buurt. Het is een experiment voor groene stadsagricultuur 
op kleine schaal door thuiskweek van kruiden en specerij-
en. Doel is de Stationsbuurt groener, duurzamer en gezon-
der te maken. 
 

Voor 2009 bestaat het project uit drie onderdelen; het 
plaatsen van diverse kruidenbakken, het verzorgen van 
verschillende kruidenplanten en het organiseren van krui-
denactiviteiten voor de buurt. Vier soorten kruidenbakken 
worden gratis beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde 
buurtbewoners. Allen in industriële stijl, passend bij het 
karakter van de Stationsbuurt. Bij de bakken worden koste-
loos biologische tuinaarde en planten verstrekt. Er is keuze 
uit diverse kruiden, afhankelijk van zonoriëntatie en de 
persoonlijke smaak van individuele bewoners. De kruiden-
activiteiten voor de buurt bestaan uit twee series work-
shops waarin enerzijds de kweek en het onderhoud van 
planten, en anderzijds het gebruik van kruiden centraal 
staan. 
 

Workshops 
Inmiddels is in het laatste weekend van november de eer-
ste workshopsessie gehouden. Kruidenkweker Roger Bas-
tin van de Limburgse kwekerij Bastin vertelde buurtgenoten 

uitgebreid en in 
detail waar op te 
letten bij het 
planten en ver-
zorgen van aller-
hande kruidge-
wassen. Daar-
naast gaf de 
gepassioneerde 
kweker een de-
monstratie van 
diverse stekme-
thodes. Kwekerij 
Bastin is lande-
lijk bekend van-
wege hun enor-
me assortiment aan eetbare en geurende planten. De 
prachtige, onverwoestbare cultivars die elk jaar worden 
geproduceerd, zullen in het voorjaar mooie plekjes vinden 
in de Stationsbuurt. 
Op 11 en 12 december zal de laatste sessie workshops 
gehouden zijn. Dit zijn interactieve bijeenkomsten over de 
culinaire en medicinale toepassing van kruiden. Buurtbe-
woners gaan hierbij actief zelf aan de slag, en maken hun 
eigen ‘kruidenproduct’. 
 

Website als kruidenplatform 
De informatie van de workshops zal worden vastgelegd op 
www.cityspices.nl, een online kruidenplatform. Buurtbewo-
ners kunnen in een kruidendatabase alles nog eens opzoe-
ken over de verzorging en het gebruik van de plantjes, en 
onderling ervaringen en kruiden uitwisselen. Via de websi-
te kunnen ook gratis kruidenbakken en planten worden 
besteld (tot zolang de voorraad strekt). Daarnaast wordt de 

buurt op de hoogte gehouden van nieuwe activitei-
ten. 
Voor 2010 is er bijvoorbeeld de ambitie net iets meer 
te gaan doen dan huis-tuin-en-keuken kweek, door 
met een kleine kas zichtbaar aanwezig te zijn in de 
buurt. De voorbereidingen hiervoor vinden inmiddels 
plaats. In een kas kunnen genoeg plantjes worden 
opgekweekt die omgezet kunnen worden in het ech-
te kruidige Stationsbuurter ‘streekproduct’. Hierover 
in het nieuwe jaar meer. 
 

Interesse? 
Geïnteresseerde buurtgenoten kunnen zich uiteraard 
nog steeds bij City Spices aanmelden voor deelname 
of informatie. Doet u dit bij voorkeur via 
 info@cityspices.nl. 

Mathilde Peen, initiatiefnemer 

Ci ty Sp ices : Le t ’ s Sp ice up the 

mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
mailto:g.z4971@gmail.com
mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
mailto:info@cityspices.nl


 

4                                  Bewonersk ran t HOLLANDS SPOOR   JANUARI 

EXTATE BV 

STATIONSWEG 84 

2515 BP ‘S-GRAVENHAGE 

TEL 070 – 7118627 / FAX 070 – 7118628 

WWW.EXTATE.NL / INFO@EXTATE.NL  

 

KOOP – VERKOOP – HUUR – VERHUUR  

NIEUWBOUW – BEHEER – TAXATIES  

RENOVATIES – HYPOTHEKEN  

VERZEKERINGEN 

Aan het Zieken komt in het voorjaar van 
2010 een haven voor historische schepen. 
Deze zit al een tijd ‘in de pijplijn’, en als op 
17 december de gemeenteraad haar goed-
keuring geeft gaan de plannen eindelijk 
definitief door.  

 

Er komt een drijvende aanlegsteiger van 150 
meter lang, waarlangs de schepen in de 
lengte kunnen aanmeren. De steiger zal on-
geveer 2 meter uit de kade liggen, zodat er 
vanaf het Zieken geen onbevoegden op kun-

nen klimmen. De ingang naar de steiger 
komt aan de zijde van de Spuibrug (Bierkade
-Zieken), en wordt voor de veiligheid afgeslo-
ten door een hoog hek. Stichting de Ooie-
vaart zal de exploitatie en het beheer in han-
den krijgen. Zij hebben nu al een wachtlijst 
van eigenaren van schepen, dus er is ge-
noeg belangstelling voor de aanlegplaatsen. 

 

De gemeente heeft 700.000 euro gereser-
veerd om de haven te realiseren. Van dat 
geld moeten misschien ook damwanden wor-
den aangelegd, vandaar dat het om een flink 
bedrag gaat. Ook zal het water van het Zie-
ken worden verdiept. 

Annemarijke Jolmers 

His to r i sche haven aan he t Z ieken 

Dinsdag 17 november was het dan einde-
lijk zo ver. Sander Dekker, wethouder van 
sport, onderwijs en jeugd, opende het 
studentencomplex aan de Stationsweg/
Oranjelaan. Het pand heeft 57 zelfstandi-
ge studentenwoningen, die in drie woon-
lagen rondom een atrium zijn gebouwd. 
De studenten kunnen elkaar in het atrium 
ontmoeten, studeren of een feestje geven. 
Op de begane grond zijn een fietsenstal-
ling en een wasserette aanwezig. De ove-
rige ruimte op de begane grond is be-
drijfsruimte, waar zich een bakker, een 
drogist en een kapper hebben gevestigd.  
 

Narges, Carolina en Merel waren aanwezig 
bij de opening. Zij zijn alle drie superblij met 
hun kamer met eigen keuken, douche en 
toilet. Nargas en Carolina studeren aan de 
Haagse Hogeschool, Merel aan de fotoaca-
demie. Den Haag mag dan geen universiteit 
hebben, het is wel de stad met de meeste 
hogescholen en het is dus niet makkelijk om 
er woonruimte te vinden. Merel en Narges 
hadden voorrang vanwege de grote afstand 
die ze iedere dag vanuit hun ouderlijk huis 
moesten afleggen. Carolina had puur geluk, 
omdat iemand anders had afgezegd. 
De huurprijzen zijn aan de hoge kant, maar 

dan heb je ook wat. Het is een spiksplinter-
nieuw pand, met ruime wooneenheden, een 
lift, fel oranje gangen, een luxe ingang met 
goudkleurige brievenbussen en een digitaal 
bellenbord. Carolina vindt het erg prettig dat 
iedereen nieuw is. “Dan zijn er nog geen 
groepjes en kan je makkelijk contact maken”, 
zegt ze. 
Merel heeft zich al aangemeld als commis-
sielid van het complex. De commissieleden 
behartigen de belangen van de bewoners. 
Daarnaast kunnen enkele studenten ook 
nestor worden. De nestoren zijn verantwoor-
delijk voor de veiligheid en het verlenen van 
hulp als er iets gebeurt. Narges, Carolina en 
Merel zijn van plan om er de komende vier 
jaar een leuke tijd van te maken. Nadat ze 
hun wooneenheden hebben ingericht gaan 
ze de wijk verkennen. Ze hebben namelijk 
nog geen idee in wat voor buurt ze terecht 
zijn gekomen, wat er allemaal in de Stations-
buurt gebeurt en waar ze boodschappen 
kunnen doen. Nu ze niet meer zo lang hoe-
ven reizen, hebben ze hier alle tijd voor. 
 

De redactie van Hollands Spoor wenst alle 
nieuwe buurtbewoners in het complex van 
harte welkom! 

Franka Korteweg 

Zevenenv i j f t i g n ieuwe bewoners in Sta t i-S in t Maar ten 
in de Sta t i-
onsbuur t 

 

Op 11 november was de tradi-
tionele Sint Maartenoptocht in 
de Stationsbuurt. Ruim hon-
derd kinderen trokken, zin-
gend in ruil voor iets lekkers, 
langs de deuren van de tien-
tallen Stationsbuurters die 
meededen. Origineel dit jaar 
was de zelfbedachte Sint 
Maartenrap, die door zes jon-
getjes compleet met bijbeho-
rende gebaren werd uitge-
voerd. 

Vries Kool 
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Plotseling is er na veertig jaar strijd beweging waar te 
nemen over een mogelijke aanstaande herinrichting 
van de Stationsweg.  De oplevering van “De Put”, de 
Centrumring en de invoering van het Verkeerscircula-
tieplan Centrum hebben flinke gevolgen voor de ver-
keersstromen over de Stationsweg. Zo kan inmiddels 
een blinde zien, excuus voor de uitdrukking, dat het 
alles behalve soepel verloopt. Behalve in de spits 
staan er nu ook files op zondagmiddag op de Stations-
weg. Er is een toename van sluipverkeer van zware 
vrachtwagens, HTM en Veolia-remisebussen over het 
Zieken, de Oranjelaan, de Huijgensstraat en de Hoef-
kade. De kranten staan over deze ongemakken in de 
stad momenteel bol. Nu wil ik niet meewerken aan 
stemmingmakerij zoals een landelijk dagblad over de 
kilometerheffing. Maar het is toch merkwaardig dat 
onze wethouder Smit van verkeer zich nagenoeg  
dagelijks naar de TV–West studio’s spoedt  om daar 
te melden dat het vandaag weer beter gaat dan giste-
ren. Tijdens de interviews weet hij de indruk op te roe-
pen dat het gemopper van de automobilisten vooral 
wordt opgewekt door het slechte novemberweer.  
 

Lang geleden was er de campagne over ‘haal alle 
drempels uit het straatbeeld’. Letterlijk gericht op onze 
mindervalide medemens en de slecht toegankelijke 
openbare gebouwen waar zij last van hadden. Daarna 
zijn in datzelfde straatbeeld alleen nog maar meer 
Hagenaartjes geplaatst en er zijn steeds meer 
(verkeers)drempels opgeworpen. Daar zijn met het 
huidige verkeerscirculatieplan dan nog eens de ver-
keerspollers bijgekomen. Je zal maar tot de categorie  

 
mindervaliden behoren en al die verkeersongemakken 
moeten overbruggen. En dan de bereikbaarheid zelf. 
Ondernemers in onder meer de Boekhorststraat en de 
Stationsweg klagen steen en been omdat er geen 
enkele ruimte meer aanwezig is om maar enigszins 
fatsoenlijk te kunnen laden en lossen.  
 

Ik heb alle omleidingstrajecten maar eens nagelopen. 
De logica ontgaat mij finaal. Den Haag wordt over-
spoeld met mensen in witte jassen en er is een oer-
woud van extra verkeersborden geplaatst. En op veel  
hoeken staan reeds de nodige menselijke tellers van 
de verschillende belangenorganisaties en de politieke 
stromingen. Daarnaast word ik momenteel thuis op de 
gekste momenten opgebeld over het nut en de nood-
zaak maar vooral over de ongein van dit blijkbaar ver-
werpelijke plan. Het kost mij dan ook nog de nodige 
moeite om dit te kunnen uitleggen. Zo hoog kunnen 
blijkbaar frustraties oplopen. 
 

Als je drinkt zie je alles dubbel. Hebben dit College 
met de Raad te diep in het glaasje gekeken tijdens de 
besluitvorming over het Verkeerscirculatieplan? De 
automobilisten, de mindervalide, de ondernemers en 
hun klanten alsmede de bewoners blijven met een 
kater zitten.  En dan zijn er nog categorieën mensen 
die daar dan weer champagne op durven te drinken !!! 
 

Peter Viallé, voorzitter verkeerswerkgroep Buurtstation  
 

NB: Dit is mijn mening over de gevolgen van het ver-
keerscirculatieplan. Ik ben benieuwd naar de mening 
van andere buurtbewoners. U kunt die mailen naar 
vialle@ziggo.nl 

 

 
    

Als krachtwijk krijgt de Stationsbuurt een 
onafhankelijk advies op maat van atelier 
Rijksbouwmeester. Dit was destijds een 
aanbod van minister Ella Vogelaar, en 
Stichting Buurtstation stond voorop om 
hiervan gebruik te maken. Immers de 
complexe ligging van de buurt en de ver-
schillende zaken die spelen in de Stati-
onsbuurt, sluiten aan bij de uiteenlopende 
deskundigheden van de Rijksadviseurs: 
architectuur, stedenbouw, infrastructuur 
en architectuurgeschiedenis. 
 

In de eerste plaats heeft Rijksbouwmeester 
ir. Liesbeth van der Pol contact gehad met 
wethouder Norder, die toezegde graag sa-
men te werken en van de adviezen gebruik 
te maken. Medewerkers van het atelier Rijks-
bouwmeester hebben vervolgens met leden 
van de werkgroep Bouw&Visie rondgekeken 
in de buurt. Ook is uitvoerig gepraat met het 
Buurtstation. Daarna nodigde de Rijksbouw-
meester drie adviesbureaus uit om hun licht 
te laten schijnen over onze buurt. 
Halverwege hun adviestraject legden deze 
bureaus op 23 november hun ervaringen en 

inzichten voor aan een kleine 
delegatie van het Buurtstation – 
Cathelijne, Harrie en werkgroep 
Bouw&Visie – en een grote scha-
re van instanties die op één of 
andere manier met onze buurt te 
maken hebben, zoals Staedion, 
DSO, WOM, winkelpanden BV en 
ook bijvoorbeeld de Haagse Ho-
geschool en het Algemeen Dag-
blad. 
 

Openbare ruimte 
In de presentatie ‘stadsentree 
Hollands Spoor’ toonde Drive!3d 
dat in hun ogen het belastingkan-
toor wel gesloopt kan worden. De 
presentatie van dit adviesbureau 
kreeg veel instemming van de 
buurtbewoners. De Stationsbuurt 
moet volgens Drive!3d meer 
openbare ruimte gegund worden. 
Aan het eind van de avond kon-
digde de gemeente aan dat zij 
mogelijkheden ziet om het grote 
belastingkantoor te verwerven. 
 

Buurteconomie  
Bureau Stedelijke Planning keek 
naar de buurteconomie en de 
leefbaarheid en gebruikte de term ‘stepping 
stones’. “Zorg dat op belangrijke punten za-
ken komen die de buurt aantrekkelijker ma-
ken en de buurteconomie stimuleren”, is hun 
advies. De eerste stepping stone zou het 
brede deel van de Stationsweg zijn. 
Het derde adviesbureau, Wijkwiskunde, pre-
senteerde de eerste fase van haar onder-
zoek dat bestond uit zeven dagen van obser-
vatie, veldwerk en onderzoek in onze buurt. 
 

Wanneer de drie rapporten zijn afgerond 
wordt opnieuw een presentatie gegeven,  
waarschijnlijk in januari. Het resultaat van 
deze avond was al positief, omdat zo veel 
partijen die betrokken zijn bij de Stations-
buurt gehoor hadden gegeven aan de uitno-
diging van de Rijksbouwmeester, en zich 
lieten inspireren: het kan ook anders! 
 

Madeleine Steigenga,  
werkgroep Bouw&Visie 

I nsp i re rende b i jeenkomst met R i j ksbouw- Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol 

De visie van adviesbureau Drive!3d op het Stationsplein: ruimte teruggeven aan de 
buurt: versterken van de relaties tussen de verschillende gebouwen en nadenken 
over routes en groen. 

Langs het talud tussen station Hollands 
Spoor en het Strijkijzer komen wonin-
gen en een hotel. Medewerkers van de 
gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwik-
keling hebben deze plannen dinsdag 1 
december op het Buurtstation gepre-
senteerd. Het Sigma-gebouw wordt 
gesloopt en maakt plaats voor senioren
- en studentenwoningen. Daarnaast 
komt een hotel, de ‘Margadant’. 
 

In januari zal er een bewonersbijeen-
komst zijn waar de architecten en ont-
wikkelaars de plannen komen toelich-
ten. Aanmelden voor die avond doet u 
via het Buurtstation:  
buurtstation@zonnet.nl,  
telefoon 363 49 93 (dinsdag en donder-
dag tussen 9 en 12 uur). 

Woningen en ho te l naas t s ta t ion HS 

Het hotel krijgt een maximale hoogte 
van 22 meter: precies zo hoog als het 
hoogste punt van het stationsge-
bouw. Het nieuwe gebouw op de Sig-
ma-locatie wordt 40 meter hoog. 

Tussen het stations-
gebouw en het hotel 
blijft een ruimte 
open van ongeveer 
20 meter. Dit wordt 
geen doorgaande 
route naar de Rijs-
wijkseweg. 

De seniorenwoningen op de Sigma-locatie vormen qua hoogte 
een overgang tussen het hotel en het Strijkijzer. De plannen 
voor dit pand liggen waarschijnlijk vanaf maart/april 2010 ter 
inzage. 

De stijl en kleur 
van het hotel 
staan nog niet 
vast. Onder an-
dere Welstand 
buigt zich hier 
nog over. Vast 
staat wel de keu-
ze voor een niet 
te overheersen-
de architectuur; 
het hotel moet 
het station, een 
rijksmonument, 
in zijn waarde Door Annemarijke Jolmers 

    foto: Joris Hentenaar 

Bij het jaarlijkse islamitische offerfeest laat een man een vuilniszak met 
40 kilo vlees aan de kant van de weg staan. Het is hem even te zwaar om 
te sjouwen. Als hij later terugkomt om de zak alsnog mee naar huis te 
nemen, blijkt de zak niet meer intact. Meerdere auto´s hebben de zak in 
het voorbijrijden geschampt. De man heeft de straat netjes schoonge-
maakt en zijn vlees meegenomen (en opgegeten?). 

Vlees op St raa t  

Verkee rsc i ru la t iep lan 

mailto:buurtstation@zonnet.nl
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Rabten Jigme Ling 

Stationsweg 98 
2563 BR Den Haag 

tel.: 070-3800 273 /mob.: 06-387 57 116 
http://rabtenjigmeling.blogspot.com/ 

bank acc.no.: 54.33.53.745 
     
 

 
WIJ ZIJN OPEN 

ELKE DINSDAG VAN  13  - 16 UUR 

U kunt vrij binnenlopen voor informatie of een moment van stilte en bezinning 
==================== 

WE ARE OPEN 
EVERY TUESDAY FROM 1 – 4 hrs P.M. 

For more information or just a moment of inner silence, entrance is free 
 

Dit najaar ging het tweede avondvullende 
programma van cabaretier en Stations-
buurtbewoner Kristel Zweers in première. 
Reden om eens bij haar langs te gaan. 
 

Vertel eens hoe je in deze buurt bent terecht-
gekomen. 
“Zoals die dingen gaan. Ik kwam uit een an-
dere stad en ben ingetrokken bij mijn vriend 
in Bezuidenhout. Dat was zeven jaar gele-
den. We zijn na een paar jaar verhuisd naar 
het Huijgenspark. Toen het uitging merkte ik 
bij mezelf dat ik de Stationsbuurt niet uit wil-
de. Toen ik nog in Bezuidenhout woonde, 
kwam ik hier wel eens op zondag, omdat de 
kleine winkeltjes hier dan open waren. Dan 
dacht ik als ik over de Stationsweg liep: “Je 
zal hier maar wonen.” Nu wil ik niet meer 
weg.” 
 

Waarom vind je het leuk hier? 
“Naast een plek als De Overkant om te zitten, 
toch vooral het mengsel van mensen dat je 
hier aantreft. Er wonen allerlei soorten men-
sen door elkaar heen. Veel kunstenaars ook. 
Mijn Belgische onderbuurman is bijvoorbeeld 
beeldhouwer. In Nederland exposeert hij in 
de Binckhorst of all places, maar in Italië is hij 
heel bekend. Hij werkt met marmer. Hij is een 
van de mensen die het marmer geleverd 
krijgt waarmee ook Michelangelo werkte. Het 
schijnt echt een zeldzaam voorrecht te zijn 
als de leverancier daarvan met je wil werken. 
Het is maar een voorbeeld, maar dat soort 
mensen kom je hier tegen.” 
 

Kun je iets vertellen over jezelf en je carrière? 
“Ik heb een opleiding gedaan als theaterdo-
cent. Ik heb daarna hier en daar gedoceerd, 
vooral workshops in improvisatie. In de loop 
van de tijd ben ik in aanraking gekomen met 
stand-up comedy. Dat heb ik veel gedaan en 
dat doe ik nog steeds af en toe. In het eerste 
seizoen in 2004 zat ik bij de Lama’s. Dat wa-
ren zeven uitzendingen. Daarna ben ik ermee 

gestopt. Dat paste niet goed bij mij. Te veel 
ego’s en het was alleen grappig als de ander 
blokkeerde. En uiteindelijk wilde ik vooral 
solo op het toneel staan. ‘Ruig’, waarmee ik 
nu in het theater sta, is mijn tweede avond-
vullende programma.” 
 

Waar gaat het over? 
“Dat is een lastige vraag. Nou ja, het gaat 
over het gemak waarmee mensen problemen 
afschuiven. Als er iets misgaat kijken de 
mensen naar anderen, of naar de overheid, 
maar niet naar zichzelf. Daarom gaat het 
bijvoorbeeld over leningen afsluiten of over 
reclames, die moeten worden verboden. Ei-
genlijk is het programma een pleidooi voor 
opvoeding. Mijn moeder komt steeds terug in 
het programma en dan gaat het over de les-
sen die ze mij meegegeven heeft. Eigenlijk 
helemaal niet ruig dus, al komt er op dat vlak 
ook een en ander in het programma voorbij.” 
 

Hoe komt zo’n programma tot stand? 
Ik schrijf vooral vanuit irritatie of dingen die 
me verbazen. Ik maak daar lijstjes van en 
dan schrijf ik die uit. Dat zijn beschrijvingen 
van dingen die ik dus irritant vind en die 
meestal helemaal niet grappig zijn. Vanuit 
die brokken tekst zoek ik naar een verhaal. 
Door dingen uit te vergroten en te overdrij-
ven wordt het daarna vanzelf grappig. Ik 
heb wat mensen op wie ik dingen test, 
maar ik zet het helemaal zelf in elkaar. Dat 
vind ik ook het ideale aan solo. Ik hoef 
geen afspraken te maken of met iemand 
rekening te houden. Dat past bij mij. Ik was 
vroeger al een kind dat graag het laatste 
woord had.” 
 

Ben jij binnenkort nog te zien in Den Haag? 
“Dit seizoen niet meer. De première van 
‘Ruig’ was in Diligentia. Nu speel ik door 
het hele land en in België. Ik sta nog een 
keer in Zoetermeer en ik ben van plan de 
‘dernière’ in Den Haag te spelen, maar dat 
zal volgend seizoen zijn. Ik geef wel in de-
cember in Culturalis drie workshops come-
dy. Daar zijn nog plaatsen voor. Meer daar-
over is te vinden op Culturalistheater.nl. En 
misschien doe ik nog iets bij Carnivale op 
het Huijgenspark eind van het jaar, zodat er 
ook iets speciaal voor volwassenen is.” 

 Vries Kool 
Zie ook de website: www.kristelzweers.nl 

Buurtbewoner Joris Hentenaar heeft een 
vol leven. Hij is bedenker en mede-
organisator van het festival Carnivale/ 
Kop van Jut dat eind december voor drie 
dagen neerstrijkt in het Huygenspark. 
Dit festival was begin van de zomer de 
grote winnaar bij de verkiezing van bes-
te buurtidee, en kon daardoor aanspraak 
maken op een flink bedrag van de ge-
meente. In het dagelijks leven verdient 
Joris de kost als cameraman. Uw wijk-
krant spreekt hem vlak voordat hij weer 
een paar dagen naar Irak gaat, over zijn 
prijswinnende camerawerk en ‘zijn’ festi-
val. 
 

Al twaalf jaar doet Joris Hentenaar camera-
werk in oorlogsgebieden. Irak, Afghanistan, 
Israël: overal waar het rommelt is hij ge-
weest. Vaak samen met verslaggever Tom 
Kleijn in opdracht van de actualiteitenru-
briek NOVA. Samen wonnen zij in 2005 al 
een Emmy award voor een reportage over 
Afghanistan. 
Op 12 november van dit jaar kreeg Joris de 
eerste Stan Storimans prijs uitgereikt, voor 
zijn camerawerk voor een andere reportage 
over Afghanistan. De prijs is vernoemd naar 
de cameraman van RTL Nieuws, die in 
2008 omkwam tijdens camerawerk in Geor-
gië. Joris: “Een prijs voor cameramensen 
bestond nog niet. Ik vind het goed dat er 
met deze prijs meer bekendheid komt voor 
ons werk, want ik denk dat het belangrijk is 
wat wij doen.” 
 

Goed leven in Nederland 
Wat trekt hem zo in oorlogsgebieden? 
“Alles staat op zijn kop als je in zo’n gebied 
komt. Het is een jongensboek waar je dan 
in terechtkomt, maar met een verhoogd 
risico.” Hij vindt het mooi om te doen. 
“Zoals een brandweerman het liefst een 
mooie fik heeft, zo wil ik erbij zijn in dit soort 
gebieden.” 
Het zijn dan ook niet zozeer de risico’s die 
hem bezighouden. Wat hij vooral mee-
neemt uit zijn werk, is het besef hoe goed 
het leven in Nederland is. “Wij moeten niet 
zielig doen. Als je het leed daar ziet, dan 
hebben wij Nederland echt niks te klagen. 

En weet je, je leeft maar één keer. Ik kan 
hier zo veel bewerkstelligen. Ik zou me 
haast schamen als ik daar niks mee doe.” 
 

Creativiteit en durf 
Waarom nu juist hij de Stan Storimans prijs 
won, uit tien genomineerden? Volgens de 
juryvoorzitter is zijn camerawerk van inter-
nationale topklasse. Dat zul je Joris niet 
horen zeggen van zichzelf. Hij heeft wel 
een idee wat hem onderscheidt: “Ik ben 
ruimdenkend, creatief en ik durf wel. Het 
gaat niet alleen om de plaatjes die je schiet 
maar ook om alles eromheen, of je iets kunt 
regelen met mensen. Ik krijg het bijvoor-
beeld gedaan dat we bij mensen op het dak 
mogen filmen. Die combinatie levert be-
paalde beelden op.” 
 
Warmte, licht en magie in de winter 
Het is diezelfde combinatie die hem bracht 
tot het festival Carnivale/ Kop van Jut. “Ik 
ben een doener, en ik ben goed in dingen 
bedenken. En ik woon aan het Huygens-
park, dus dagelijks kijk ik ernaar en denk 
‘wat zonde dat de kinderen er eigenlijk nooit 
kunnen spelen’. Bovendien wilde ik wat 
warmte en licht brengen in de winter.” Wan-
neer hij precies op het idee voor het festival 
kwam, weet hij niet. Wel is hij duidelijk geïn-
spireerd door zijn bezoeken aan het Midden
-Oosten. “Die peertjes in de nacht, bunge-
lend aan snoeren, de sfeer, de betovering, 
de magie. Dat is wat ik hier ook wil neerzet-
ten.” 
Bij toeval ontmoette hij Michel Boersma, 
ook buurtbewoner, die een productiebedrijf 
heeft. Samen met hem en nog enkele 
buurtbewoners, verenigd in de Stichting 
Kop van Jut Carnivale, stampten ze in vier 
maanden tijd het festival uit de grond. “Al 
met al wordt het groter dan ik had durven 
dromen.” Het lijkt al bij voorbaat een suc-
cesverhaal. Wanneer is het voor Joris ge-
slaagd? “Als er veel mensen van buiten de 
Stationsbuurt op af zijn gekomen! Want dan 
is het festival van economische waarde 
voor de wijk. Dit is de leukste wijk van Den 
Haag, daar wil ik graag iets voor beteke-
nen.” 

Annemarijke Jolmers 

Kr is te l Zweers : Ru ig in de Sta t ionsbuur t  

Jo r i s Hen tenaar  
buur tbewoner , pr i j zenwinnend cameraman en fes t i -

va lo rgan isa to r 

http://rabtenjigmeling.blogspot.com/
http://www.kristelzweers.nl
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REAKT Vriendendienst Den Haag zoekt 
vrijwilligers die maatjes willen zijn. Je 
wordt dan maatje voor mensen met een 
psychiatrische achtergrond of psychosoci-
ale problemen, die (min of meer) zelfstan-
dig wonen en behoefte hebben aan meer 
sociaal contact. 
 

Zo is Nancy (1964, depressie) het alleen 
doorbrengen van de avonden meer dan 
zat! Ze zou het zo fijn vinden om met ie-
mand op stap te gaan, een wandelingetje 
te maken of bijvoorbeeld naar het optre-
den van een band te gaan kijken/luisteren 
in een café. Wie gaat gezellig met haar 
mee? 
 

Maar ook Cees, Debby, Gerard en ande-
ren wachten nog op een maatje. Wij zoe-
ken vrijwilligers in alle leeftijden en van 
alle achtergronden. Mensen met een soci-
aal hart, met interesse in de medemens, 
met beschikbare tijd en enthousiasme om 
een ander mens te helpen.  
Interesse? Neem dan contact op met Aat 
Nijs of Jet van Riel van REAKT Vrienden-
dienst Den Haag, telefoon 308 40 80, of 
mail naar  
vriendendienstdenhaag@reakt.nl.  
Op www.reakt.nl is meer informatie te 
vinden onder ‘projecten’. 

Maat jes gezoch t  
voor geze l l ighe id 

Kleine tentoonstelling van 

NIEUWE SCHILDERIJEN 
TANJA SMIT 

BCN → DH 
 

De hele maand December 2009 
in de Jan Huijgen Galerie 
Stationsweg 62 Den Haag 

Open iedere zaterdag 13.30 - 17.30  
Tevens wanneer de TL verlichting aan is 

en op afspraak 
(maldoror.com@gmail.com). 

tanjasmit.com 
maldoror.com/jhg 

 

Sta t ions Buur t Thea te r zoek t n ieuwe 
In 2010 bestaat het Huygenspark 150 
jaar, dan zullen er tal van activiteiten zijn. 
Een ervan is de bewerking van een to-
neelstuk van Constantijn Huygens, dat 
ook daadwerkelijk in het Huygenspark 
uitgevoerd zal gaan worden.  
 

Dramaturg Michael Driebeek van der 
Ven maakt een aan de spelers aange-
paste variatie op het stuk,  waaraan  ge-
ïmproviseerde fragmenten worden toege-
voegd door speldocent/regisseur Gary 
van der Heemst. 

In het nieuwe jaar starten de repetities 
voor de uiteindelijke theatervoorstelling. 
Deze worden in de Stationsbuurt gehou-
den op een vaste doordeweekse avond. 

 

Wij vragen: 
doorzettingsvermogen  
je bent ouder dan 18   
je woont in de Stationsbuurt 
 

MELD JE NU AAN!! Bij Bonny van der 
Burg via buurtstation@zonnet.nl of bel  
06 180 184 91 (voor vragen kun je ook 
dit nummer bellen) Deelname is gratis! 

Workshopweekenden Tonee l in Buur ts ta-
12 enthousiaste deelnemers volgden in de weekenden 
van 28/29 november en 12/13 december de work-
shops Toneel van het Stations Buurt Theater. Er de-
den zowel leden van de bestaande groep, als mogelijk 
nieuwe spelers mee. De trainingen waren ingedeeld in 

vier modules: lichaam/houding alleen 
en samen het eerste weekend en 
stem/spraak/tekst alleen en samen 
de laatse twee dagen.  
Naast de vaste docenten Michael en Gary brachten 

twee vakkrachten extra vaardigheden bij; 
Francien Schoonens met Alexandertechniek 
en Maarten Rienks stem en zangtechniek.  
 

Het waren leuke dagen waarin met veel 
plezier hard werd gewerkt. 
Zie de oproep hierboven als je ook mee wilt 
doen met het Stations Buurt Theater.   

 

Ik ben geboren in Den Haag en na 15 jaar wegge-
weest te zijn ben ik nu al weer meer dan 20 jaar 
bewoner van de Stationsbuurt. Na vele studies en 
beroepen heb ik een opleiding tot leraar Alexander 
Techniek gevolgd. Ik doe dat nu al ruim dertig jaar 
en ben er tot nu toe nog steeds blij mee. De 
Alexander Techniek bestaat al meer dan honderd 
jaar. Het leert je om nieuwe constructieve keuzes te 
maken over je houding en de manier waarop je je 
lichaam gebruikt. 
 

Een tijdje geleden werd ik gevraagd twee sessies in 
het Buurtstation te geven bij de acteerweekenden. 
De eerste is net geweest. Als je toneel wilt spelen, 
moet je je soms anders gedragen of anders bewe-
gen dan je gewend ben. Je eigen gewoontes zijn 
dan niet altijd bruikbaar. De Alexander Techniek 
kun je gebruiken bij dansen, fietsen, achter de com-
puter zitten, zingen, spreken in het openbaar, 
zwemmen, hardlopen enzovoort. Vaak komen 
klachten door een foutief gebruik van het lichaam. 
 

Als er in de buurt belangstelling voor is, zou ik wel 
een gratis inloopspreekuur kunnen organiseren. Ik 
heb een praktijk aan huis. Daarnaast werk ik op de 
Acteerstudio in Scheveningen, en geef ik work-
shops in binnen- en buitenland. 
 

Francien Schoonens 
Van Hogendorpstraat 35 
telefoon: 4451743 
internet: www.alexander-techniek.net 

leraar Alexander Techniek 
Francien Schoonens  
stelt zichzelf voor:  

Ervaren gidsen van ‘t Gilde laten u op vrij-
willigersbasis alle bijzonderheden van 
Den Haag zien. Zo ook in de Stations-
buurt, waar we de groepjes mensen regel-
matig rond zien lopen bij de wandeling 
Den Haag “Ongewoon’’ 
 

Kies uit de volgende 
wandelingen:  
Residentiewandel ing, 
Hofjestocht, Schilders-
wijkwandeling, Jugend-
stilwandeling, Archipel-
buurtwandeling, Staten-
kwartierwandeling, Sche-
veningen-wandeling, Den 
Haag "ongewoon", Hoog 
Haags, Mesdagkwartier-
wande l ing,  Oran je -
wandeling, Plezier en 
Vertier op en rond het 
Voorhout, Voorburg-
wandeling. 
Er zijn ook themawandelingen:  
o.a.: de wandeling langs de Schuilkerken, de 
Kerkhistoriewandeling, de wandeling over de 
begraafplaats Oud Eik en Duinen, de Literai-
re wandeling, Wandeling Wereldstad van 
Recht en Vrede en de wandeling door Den 
Haag in de Bataafs Franse Tijd van 1795 - 
1813.  
 

 

Duur van de rondleidingen:  
1,5 tot 2 uur exclusief pauze. In overleg kan 
korter worden gewandeld. Indien gewenst is 
er halverwege gelegenheid om even te pau-
zeren en - voor eigen rekening - iets te ge-
bruiken. 

 
Kosten:  
€ 3,-- p.p. met een mini-
mum van € 12,-- per wan-
deling. Voor begeleiding 
van bussen geldt een an-
der tarief.  
Alle wandelingen kunnen 
als groepswandeling ge-
boekt worden, u bepaalt 
zelf datum en starttijd . Een 
week van tevoren boeken 
is aan te bevelen.  
 

 
 
Inlichtingen en reserve-

ringen:  
Gilde Den Haag  
Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag  
Telefoon 070 356 12 81  
Geopend ma. t/m vr. van 9.30 tot 12.30 uur  
E-mail: gildedenhaag@hetnet.nl  
U kunt zich ook aanmelden door middel van 
het aanmeldingsformulier op de website.  
www.gildedenhaag.nl 

Stadswande l ingen van ‘ t Gi lde 

mailto:vriendendienstdenhaag@reakt.nl
http://www.reakt.nl/
http://www.gildedenhaag.nl/
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De gemeente Den Haag, verschil-
lende bedrijven én vele inwoners 
werken rond de jaarwisseling 
weer samen om de straten snel 
schoon te krijgen. Iedereen die 
meehelpt om kerstbomen en 
vuurwerkresten in Den Haag op 
te ruimen krijgt een beloning.  
 

Wie een kerstboom of een zak met 
vuurwerkresten inlevert bij een van 
de 21 inleverpunten in de stad, 
krijgt een kaartje met een unieke 
code. Die code moet ingevuld wor-
den op een persoonlijke spaarpagi-
na op de webpagina’s van de actie. 
Met de gespaarde punten kunnen 
deelnemers allerlei beloningen krij-
gen. Een zogenaamde ‘gouden 
code’ geeft recht op één van de 
hoofdprijzen. Die worden uitgereikt 

door wethouder Baldewsingh tij-
dens een feestelijke bijeenkomst op 
woensdag 13 januari. 
 

De actie ‘Opgeruimd St(r)aat Netjes 
wordt dit jaar gehouden van 28 t/m 
30 december 2009 én van 2 t/m 6 
januari 2010. Dit jaar wordt voor het 
eerst samengewerkt met de Crow-
nies, een ander Haags initiatief 
waarbij jongeren beloond worden 
als ze zich inzetten voor een scho-
ne en mooie stad.  
 

Wie meer wi l  weten over 
‘Opgeruimd St(r)aat Netjes’, de 
beloningen die te verdienen zijn, of 
de inleverpunten, kan terecht 
op 
 www.opgeruimdstraatnetjes.nl. 
 

Advertentie 
 

St ich t ing Eenhe id en So l ida r i te i t  
vraagt uw hulp 

 

De stichting is al jaren actief om de minder gestelde in Noord-Marokko te 

helpen. Dit doen we door de mensen materialen toe te reiken zodat zij 

voor hun dagelijkse behoeften kunnen zorgen. Op dit moment zijn wij be-

zig met een project om 1 van de weinige wegen in de streek Iazouzen te 

herstellen, dit doen wij onder andere in samenwerking met NCDO. Deze 

weg zorgt ervoor dat de inwoners in hun dagelijkse behoeften kunnen 

worden voorzien. 

Helaas is het zo dat de weg wordt geteisterd door overstromingen, hier-

door valt deze een aantal keer per jaar buiten gebruik. Hierdoor kunnen 

mensen bijvoorbeeld niet naar het ziekenhuis, de dokter of hun dagelijkse 

boodschappen aanschaffen. 

 

Wilt u onze stichting steunen, op welke manier dan ook, dan kunt u  

contact opnemen met Mhamed Bettah op 06 207 406 91  

of u kunt mailen naar eenheidsolidariteit@hotmail.com. 

Op de laatste vrijdagavond van november is 
het druk aan het Zieken. Zeker honderdtwin-
tig mensen uit de Stationsbuurt en ver daar-
buiten gaan rond zes uur naar binnen op 
nummer 103 voor Moksi Patoe (samen dine-
ren) bij de stichting Samen Sterk. “Liefde 
gaat door de maag”, zegt Alwin Marengo, 
bestuurlid van Samen Sterk.  
 

“Op deze manier willen wij mensen met ver-
schillende culturele achtergronden met el-
kaar laten kennismaken en laten genieten 
van Creoolse, Antilliaanse, Hindoestaanse, 
Chinese, Javaanse, Turkse, West-Afrikaanse 
of Marokkaanse gerechten.” Ik ben be-
nieuwd. 
 

Doorkijksoep 
Alwin wijst me mijn tafel. Ik schuif aan bij een 
Nederlandse mevrouw en twee Surinaamse 
heren en raak direct in een interessant ge-
sprek over Suriname en Surinaamse gerech-
ten. We worden onderbroken door bestuurs-
lid Marian Markelo die in prachtig traditionele 
Surinaamse kleding vertelt wat we die avond 
zullen eten. Ze gebruikt een microfoon om 
boven het geroezemoes van tafelgesprekken 
uit te komen. 
De eerste gang is heldere soep. “In Surina-
me noemen we dit doorkijksoep”, zegt een 
van mijn tafelgenoten als de soep wordt op-
gediend. Het blijkt een smakelijke bouillon 
met stukjes prei en kip te zijn. De eetlust is 
opgewekt en ik kijk uit naar de volgende 
gang. Vanwege de drukte duurt dit wel even, 
maar dit lijkt niemand te storen. Iedereen is 
gezellig met elkaar in gesprek. In een hoek 
van de zaal speelt een band, die is uitgeno-
digd vanwege de verjaardag van een van de 
gasten. De overige gasten genieten hier van 
mee. 
 

Brandje  
Het hoofdgerecht is Moksi Meti, wat letterlijk 
gemengd vlees betekent. Het bestaat uit 
geroosterde kip en varkensvlees en wordt 
opgediend met een gevarieerde groente-
schotel, een frisse komkommersalade en 
witte rijst. Ik houd wel van pittig eten en 
maak dankbaar gebruik van de zelfgemaakte 
sambal die wordt doorgegeven. Ondanks de 
waarschuwingen van mijn Surinaamse tafel-
genoten neem ik een te groot lepeltje. Dit 
had ik niet moeten doen, want deze sambal 
is tien keer zo heet als de sambal die ik in de 
supermarkt koop. Gelukkig staat er een kan 
water op tafel en is er genoeg rijst om de 

brand in mijn mond te blussen. Ondanks dit 
ongelukje, smaakt de maaltijd me goed en 
schep ik nog een keer op. De mevrouw aan 
mijn tafel trakteert ons op een glaasje gem-
berbier, dat voor 1 euro aan de bar te krijgen 
is. Na weer een lange pauze wordt het toetje 
opgediend. Turkse yoghurt met vruchten en 
kokos. Een tongstrelende afsluiting. 
 

Succes 
Rond negen uur loopt het gezamenlijk dine-
ren op zijn eind. Ik heb lekker gegeten en 
mede door het onderhoudende gezelschap 
aan tafel een leuke avond gehad. En dat 
voor slechts 6 euro (3 euro met Ooievaars-
pas). Zeker iets om vaker te doen. Als dit kan 
tenminste. Moksi Patoe is namelijk zo suc-
cesvol en drukbezocht, dat je van te voren 
moet reserveren om een plaatsje te krijgen. 
“We hebben geen voorraad koeien of kippen 
op stal”, zegt Marian Markelo, “dus willen we 
graag van te voren weten hoeveel mensen er 
komen. Meer dan honderdtwintig mensen 
kunnen er niet in de zaal. Het Moksi Patoe 
project loopt zo goed, dat het bijna uit zijn 
jasje is gegroeid.” 
 

Wat: Moksi Patoe, iedere laatste vrijdag van 
de maand (met uitzondering van december, 
juli en augustus), aanvang 18.00 uur 
Waar: Samen Sterk, Zieken 103, 2515 SB 
Den Haag 
Hoe: aanmelden via telefoonnummer 388 66 
23 (ma t/m vrij van 10.00 tot 22.00 uur) of via 
samensterk@online.nl 

Franka Korteweg 

MOKSI PATOE b i j Samen Ste rk  

Als u er nog niet aan toe 
bent gekomen moet u er 
beslist eens langs gaan: bij 
Monbizz van ROC Mondri-
aan aan het Leeghwater-
plein 72 (naast de Megasto-
res). In echte leerbedrijven 
hebben de studenten van 
ROC Mondriaan u veel te 
bieden! En in januari is het 
extra aantrekkelijk! 
  

Verwen uzelf of uw huis! 
Bij Monbizz Hair kunt u in de 
kapsalon al vanaf € 7,50 uw 
haar laten knippen, maar álle 
behandelingen zijn mogelijk. 
En…. als het naastgelegen 
Café Plaza open is krijgt u 
een gratis kopje koffie! De 
salon is geopend op woens-
dag, vrijdag van 9.00-17.00 
uur en op donderdag van 
12.00-17.45 uur. Kom langs 
om een afspraak te maken 
(ingang Waldorpstraat) of bel 
naar 088 - 666 32 22.  
Voor een betaalbare gelaats-
behandeling of een manicure 
(maar ook een zonnebank en 
saunabezoek) kunt u terecht 
in het Wellness Centre van 
dinsdag t/m vrijdag van 9.30 
tot 17.00 uur. Behandeling 
volgens afspraak: 088 - 666 
3223 (tussen 8.30 en 9.30 
uur). 
Wilt u een keer iets anders 
bijvoorbeeld een nieuwe 
inrichting van uw huis? De 
s t u d e n t e n  v a n  d e 
’Interieuradviesshop’ geven u 
kleuradvies en stellen samen 
met u een plan op. En in de 
stoffenwinkel zijn er fantasti-
sche stoffen voor iedereen 
die handig is met naald en 
draad. In de Copy-shop ten-

slotte kunt u terecht voor al 
uw reprowerk maar ook voor 
scannen, verzorging van 
mailingen en DTP. 
 

Gratis kopje koffie! 
Als u nog even moet wach-
ten bij uw afspraak kunt u 
voor €1,50 van een heerlijke 
smoothie, tosti (€1,00) of 
Turkse Pizza (€1,95) genie-
ten in Café Plaza of een kijk-
je nemen in de Giftshop voor 
een betaalbaar cadeautje. 
Kom kijken naar het nieuwe 
assortiment. Er zit vast iets 
voor u bij. 
Houdt u van een luxe brood-
je, een gezonde salade of 
een perfectie capuccino voor 
een leuke prijs dan moet u 
(aan de linkerzijde van het 
gebouw) bij MONCafé zijn. 
Deze trendy lunchroom met 
uitzicht op de bedrijvigheid 
van het Leeghwaterplein is 
maandag dinsdag donderdag 
geopend van 9.00 tot 19.00 
uur. Op woensdag en vrijdag 
van 9.00 tot 15.00 uur. Ook 
voor recepties en of (bedrijfs)
borrels, voor reserveringen 
088 – 666 3313. In januari 
krijgt u als u bij MONCafé  
uw e-mailadres inlevert, een 
gratis kopje koffie. 
 

Korting bij Resto Kleurrijk! 
Heeft u niet altijd zin om al-
leen te eten? Aan de linker-
zijde van het gebouw van 
ROC Mondriaan bevindt zich 
Resto Kleurrijk. Studenten 
bereiden van maandag tot en 
met donderdag speciaal voor 
u een warme en gezonde 
driegangenmaaltijd. De kos-
ten van de maaltijd zijn  

€ 3,75 per persoon. ACTIE! 
Als u in januari voor het eerst 
komt of iemand introduceert 
die nieuw is betaalt u € 3 per 
persoon! Kleurrijk is open 
tussen 12.00 en 14.00 uur. 
Wel even telefonisch reser-
veren: 088 - 666 3225. Ook 
kinderpartijen zijn mogelijk. 
  

Vakantiesluiting 
In verband met de kerstva-
kantie zijn de leerbedrijven 
(behalve de Copyshop) vanaf 
19 december twee weken 
gesloten. Vanaf 4 januari zijn 
alle leerbedrijven weer vol in 
bedrijf. De studenten zetten 
dan graag alle deuren weer 
voor u open! 

Kor t ing voor buur tbewoners b i j ROC Mondr i-

Vuurwerk en Kers tbomen Opge-
ru imd?  

http://www.opgeruimdstraatnetjes.nl/
mailto:eenheidsolidariteit@hotmail.com
mailto:samensterk@online.nl
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Eind veertiger jaren had de omgeving van het Hof- 
wijck plein hier en daar wat illustere bewoners. Bij-
voorbeeld de rabbijn van de synagoge in de Wagen-
straat woonde met zijn gezin in de Van Zuylichem-
straat recht tegenover de zijkant van het huis waar ik 
woonde. Samen met m’n buurjongetje van tweehoog 
keken we zo in hun huiskamer en we verwonderden 
ons over de man die met zijn zwarte hoed op en een 
gebedsmantel om zijn schouders door de kamer liep, 
iets voor zich uit dragend wat waarschijnlijk een ge-
bedsrol was. 
 
Op het ’achterste’ plein woonde de familie Boas, libe-
rale joden met een beetje dik zoontje waar de mees-
ten van ons een hekel aan hadden. Die liep altijd op 
te scheppen over de heldendaden die zijn vader in de 
oorlog had verricht. Een Duitser die met een pistool 
voor hem stond had hij het wapen uit de hand ge-
schopt… ja, ja! De joden die de oorlog konden naver-
tellen hadden in die jaren diep ondergedoken geze-
ten. 
En daar tegenover woonde een persfotograaf waar-
van ik de naam kwijt ben, maar hij had een mooie 
roomwitte BMW-motor met een zijspan waarop alle-
maal schildjes zaten van de ANWB, auto- en motor-
clubs en natuurlijk van de Pers. Maar de reden waar-
om die man onvergetelijk werd lag in het feit dat wan-
neer het had gesneeuwd hij ons met onze sleetjes op 
sleeptouw nam en met zijn motor het pleintje een paar 
keer in de rondte reed! 
Prachtig, zoals hij ons dan slippend en schuivend 
onderspoot met sneeuw en als hij dan weer op gang 
kwam wij joelend genoten van het ritje. De man leeft 
in onze gedachten voort! 

 
De zoon van een andere persfotograaf was Theo 
Meyer, zijn vader had een fotopersbureau op de Stati-
onsweg in het witte pand waarin laatstelijk een kinder-
dagverblijf was gevestigd. Een heerlijk huis was dat 
met een spannende zolder waar je de grootste avon-
turen kon beleven! Jammer, het pand zal zijn langste 
tijd daar wel gestaan hebben. 
Theo is in de voetsporen van zijn vader getreden, hij 
heeft ook een fotopersbureau gehad, op de Stations-
weg tegenover de Van Limburg Stirumstraat. Het bord 
zit nog altijd aan de muur. 
 
Ouderen onder ons herinneren zich de naam Speen-
hoff nog wel en de anderen ‘googlen’ hem maar eens. 
Koos Speenhoff was één van de grondleggers van 
het cabaret en zijn zoon woonde in de Hofwijckstraat. 
De vader was het succes aan het eind van zijn carriè-
re al naar het hoofd gestegen, maar de zoon was nog 
een graadje erger. Hoewel de muizen bij hem waar-
schijnlijk van de honger dood voor de kast lagen deed 
hij zich graag voor als de flamboyante man van de 
wereld, met een wat neerbuigende omgang met de 
gewone mensen om hem heen. Het was een grote,  
forse man, altijd zwierig gekleed en best een opval-
lende figuur. Als je hem in het postkantoor in de rij 
zag staan deed je er slim aan door luid en duidelijk te 
roepen: “Dag meneer Koos Speenhoff!” Iedereen 
keek dan direct met een nieuwsgierige blik in zijn rich-
ting en Koos jr. genoot daar zichtbaar van. Jij kreeg 
een aai over je bol en een dubbeltje in je hand ge-
drukt; “Ga jij maar een ijsje kopen knul!” 
Ja, makkelijker kon je niet aan zakgeld komen en in 
die tijd waren de dubbeltjes schaars. 
 

Guus’ 

Serre 
Ondanks alles sta ik er toch met 
gemengde gevoelens naar te kij-
ken. Ik bedoel hiermee de bouwerij 
op de hoek van de Stationsweg en 
de Van der Duijnstraat. Er is een 
leuke actie tegenaan gegooid, als 
het ware om het gebeuren te pro-
moten en nu heet het dan ‘de Ser-
re’. 
Al is een gebouw nog zo oerlelijk, 
detonerend of in de weg staand, als 
het beestje vanuit de burgerij een 
naam heeft gekregen dan wordt het 
al snel door de bewoners geaccep-
teerd als ‘buurteigen’; het hoort er 
bij. ( het Strijkijzer ) 
Den Haag heeft een naam hoog te 
houden waar het gaat om het slo-
pen van historische panden en er 
een stuk beton en staal voor in de 
plaats te zetten. Bij mij bestaat het 
vermoeden dat deze Serre een 
aanzet is tot voortgang van de mo-
dernisering. Want men zal al snel 
tot de conclusie komen dat de en-

tree van de Van der Duijnstraat nu 
wel een scheef beeld geeft, volko-
men uit evenwicht! De andere hoek 
zal er ook aan moeten geloven… 
En hoe lang houdt het prachtige 
pandje aan de andere zijde nog 
stand tegen het aanstormende ge-
weld van strakke lijnen in staal en 
glas? Welke ondernemer wil tegen 
beter weten in deze winkelruimte 
huren? Je kunt er bij wijze van 
spreken op wachten dat het tegen 
de grond gaat. En als dat eenmaal 
een feit is, is zelfs Apotheek van 
Beest niet meer veilig. 
 

Misschien ben ik zwartgallig en zie 
ik het allemaal te somber in. Mis-
schien hoort het allemaal in het 
grote plan om van de Stationsweg 
een gezellige verbindingsweg te 
maken tussen Hollands Spoor en 
de binnenstad. Misschien word ik te 
oud… 
Maar ik kan het niet helpen, ik sta 
er met gemengde gevoelens naar 
te kijken.                            Guus’                   

Kippenonderneming 
 

Zoals u uit de vorige kippencolums al begreep, houdt 
de economische crisis ook de Stationsbuurtse kippen-
tuin in haar greep. Eerst de bezuiniging op het kip-
penvoedsel en daarna het behalen van een zo hoog 
mogelijk duurzaam profijt met de kippentuin in het 
kader van de puntentelling van het Haagse milieucen-
trum.  
Toch zoeken de kippenbazen naar effectievere we-
gen. ‘Hoe word je rijk aan de Stationsweg’ is het mot-
to van dit epistel. De kippen zijn in de rui, die eten wel 
en leggen niet. Er groeien veel paddenstoelen in de 
tuin. Om de eier-eiwitten te vervangen in het menu 
brouwen we met een uitje en een bouillonblokje een 
geurig soepje. We zijn nu naarstig op zoek naar een 
paddenstoelenboekje wat ons gerust kan stellen over 
de betrouwbaarheid van ons Stationsweg-
paddenstoelen-soepje.  
U hebt het al begrepen, er borrelen nieuwe ideeën op. 
Of liever gezegd, ze vallen in de brievenbus. Wie de 
bezorger is, daar zijn wij de weg in kwijt. De hele dag 
door dribbelen we naar de brievenbus. Al die postbo-
des die op verschillende tijden bezorgen maakt dat je 
een dagtaak hebt aan het verzamelen van je post. Als 
smoesje loop je dan ook wat vaker door het huis. De 
kippen hebben er voordeel van. Even in de bus kij-
ken, even kippenpraatje en weer naar boven.  
De gemeente liet een folder bezorgen waarin de kip-
penbazen uitgenodigd worden om deel te nemen aan 
de ondernemersmarkt, speciaal voor de krachtwijken. 
Een optimistische uitnodiging, want er valt weinig te 
ondernemen aan de Stationsweg. ‘Succesvol ondern-
emen’ lacht de folder ons toe; ‘6 powerworkshops 
voor ondernemers’ staat er in vette letter; een bijeen-
komst met een hapje en een drankje. 
Dat viel niet tegen, het aangekondigde hapje ‘halal 
natuurlijk’ bleek een niet te versmaden hap van een 
Turkse collega-ondernemer uit de Schilderswijk. Jam-
mer dat ik de restjes niet mee durfde te vragen voor 
de dames in de kippentuin. De workshops en de aan-
wezige instanties waar je alles aan kon vragen werk-
ten inspirerend. Belangrijkste aanwezige was natuur-
lijk de gemeente zelf en de Belastingdienst. Het 
meest genoot ik van de workshop van een groep oud-
ondernemers, die hun ervaring ten dienste stellen van 
ons, de beginnelingen. Welke zaak kun je nu begin-
nen aan de Stationsweg? Eigenlijk mis je het meest 
de ouderwetse delicatessenzaak, met een uitgebreid 
kaasassortiment. Maar dat vergt verstand van zaken, 
en wij zijn meer van de inkoop en het nuttigen.  
Waar hebben we wel verstand van? Van kippen en 
eieren. Die know-how besluiten we te gelde te maken. 
Een tuin vol vrijlopende kippen. De tuin is zo’n 175 
m2, dat betekent 70 kippen als je voor het vrije-uitloop
-ei kiest (het moet verantwoord blijven): 2,5 m2 tuin 
per kip. Reken zo’n 50 eieren per dag. Ja, we besef-
fen dat we veel liefhebbers van Stationswegeieren 
zullen moeten teleurstellen, maar schaarste wekt juist 
de eetlust op. Naarstig bekijken we alle aanbiedingen 
in de ondernemersmarkt-folder. Eerst gaan we naar 
de al genoemde oud-ondernemers om advies te vra-
gen. Daar zit vast wel een bejaarde kippenboer tus-
sen, die paar kippen van ons zijn een peulenschil voor 
zo iemand. Aan de Belastingdienst vragen we via een 

omweg voorlichting, anders worden we geplukt voor 
het eerste ei gelegd is. Gelukkig zijn ze onlangs ver-
huisd. Met een verrekijker onze opbrengsten in de 
gaten houden is gelukkig uitgesloten. Het Johan de 
Witt College levert graag stagiaires en Mondriaan 
biedt ons bijscholing aan om de noodzakelijke admini-
stratieve handelingen zelf te doen. En om al die inge-
wikkelde regeltjes aan onze laars te lappen kunnen 
we terecht bij het Ondernemersportaal van de ge-
meente Den Haag. Het begint u nu te duizelen, maar 
ik kan u verzekeren dat er nog 10 andere instanties 
zijn die zich graag op de productie en verkoop van de 
Stationswegeieren storten. 
 

Maar hoe je nu echt die eieren bijzonder maakt leerde 
ik van een vriendin die met haar stadskinderen zo nu 
en dan langskomt. Met klokkende geluidjes lokt de 
moeder haar kroost de tuin in en verkondigt dat kip-
pen leuk zijn. De kids kijken ons meewarig aan en 
gooien braaf wat eten naar de kippekoppen. Maar 
dan die gouden opmerking. Laatst maakte haar Bas 
een doosje eieren open, fluisterde mijn vriendin een 
beetje meewarig, en toen bleek er een veertje op een 
eitje te zitten. Hij was helemaal ontroerd door dat ex-
traatje bij de eieren. Een volwassen man! Eureka! Dat 
gaan we doen. We snappen nu waarom sommige 
legkippen van die kale plekken hebben. Het veren 
rapen is gestart, een potje lijm is al aangeschaft. Nu 
nog even de buren op de hoogte brengen van ons 
voornemen! 

Madeleine Steigenga 
 
 

Dieren l ie fde? 
Vind gelukkig weer het artikeltje 
over het Huijgenspark dat laatst in 
het buurtkrantje stond. 
Het Huijgenspark is schitterend 
geworden, een plaatje, ik vind het 
net een Parijse boulevard. Er wordt 
goed schoongehouden, U schrijft 
ook over die meeuwbestendige 
prullenbakken, alleen kan dit niet 
verhinderen dat er altijd nog etens-
resten worden gegooid, door men-
sen die het niet in de afvalbak mo-
gen gooien en dus de vogels er 
maar mee voeren. Meeuwen en 
duiven blijven aldus voor overlast 
zorgen. Vorige week zondag liep ik 
over de Wagenbrug toen  ik daar 
een man zag met meerdere vuilnis-
zakken brood die allemaal in de 
gracht geleegd werden. Op mijn 
opmerking dat dit voer voor de rat-
ten was werd schouderophalend 

gereageerd en de man ging ge-
woon door. Voor het zelfde geld 
had ik tussen de broden in de 
gracht liggen spartelen.  
Ook over honden die op de stoep 
kakken mag je niks zeggen. Soms 
hebben ze gewoon een zakje aan 
de riem bevestigd maar dit is alleen 
voor de vorm, ze doen er verder 
niks mee en als je ze erop wijst is 
de reactie agressief. 
Het is jammer dat ik het zeggen 
moet maar Den Haag is echt de 
smerigste gemeente van het hele 
land, en dat ligt niet aan de ge-
meentereiniging, die mensen wer-
ken hard genoeg, zie ze ‘s morgens 
al om 5.15 uur beginnen. Het zal de 
Haagse mentaliteit wel zijn. Nou ja 
we blijven vechten tegen de bier-
kaai. 

Een buurtbewoonster   
 

Co lumns  Ingezonden 

Reactie van de redactie: 
De gemeente Den Haag gaat in 2010 extra maatregelen nemen tegen 
overlast van meeuwen, zoals lawaai, opengepikte vuilniszakken,ander 
ongedierte dat op voedsel afkomt en uitwerpselen. Door de inzet van 
een valkenier om de vogels te verjagen, het gebruik van steviger, gele 
vuilniszakken en het vervangen van meeuweneieren door nepeieren 
moet de overlast teruggedrongen worden.  
Het voeren van vogels is niet verboden, maar voedsel op straat of in 
het water gooien is strafbaar met een behoorlijke boete.  

 

Sta t ionsbuur tnos ta lg ie  

I n memor iam Ben Zwar t  
Op zaterdag 7 november 2009 is plot-
seling overleden onze buurtgenoot 
Ben Zwart. Ben werd 55 jaar oud en 
laat drie volwassen kinderen achter. 
Ben woonde en werkte aan het Zie-
ken als eigenaar van het bedrijf Inno 
Products, dat brandwerende interieur-
produkten ontwerpt. Maar wij kennen 
Ben vooral als een gepassioneerd 
gitaarspeler. Muziek was zijn lust en 
zijn leven, en hij volgde een opleiding 
gitaar en compositie aan het conser-
vatorium. Ondanks vele optredens is 
het er nimmer van gekomen om een 
CD op te nemen met de mensen met 
wie hij veel speelde. 

Ellen Wesselingh 
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Aanbieding tot 3 januari:  

10 oliebollen voor € 5,=  
5 appelflappen of appelbeignets voor € 4,95 

Stationsweg 81-83 
2515 BK Den Haag 

Tel. 070 389 36 21 
m.allaoui@hotmail.com 

 

Apotheek Van Beest, al jaren uw vertrouwde adres in de wijk  
voor al uw medicijnen en medicijn adviezen, biedt u nu: 

De apothekers klantenkaart! Met deze kaart kunt u sparen voor hoge korting op het hele assortiment 
handverkoopprodukten, (ook producten van Vichy)! (vraag naar de voorwaarden) 

Tijdelijke actie: Haal nu uw kaart op en betaal geen borg à 5 euro per kaart.  
Op = Op (actie duurt tot 1 februari 2010) 

www.freshensnackstore.nl 
F&S supermarkt stationsweg 16-30 2515 BN Den Haag 070-388 26 30 

tel. 070 32 63 930 
www.winstonweiwei.nl 

 
 

Stationsweg 53 

http://www.winstonweiwei.nl/

