28, 29 en 30 december
Wijkagenten Ester van Aalst en Simon Daw
hebben hun eigen column op pagina 3

14.00 tot 00.00 uur, Huijgenspark
Entree: 6 euro, kinderen tot 3 jaar gratis.
Alle acts gratis entree na toegang.
De attracties kunnen een extra toelage vragen.

Culinaire Special
Stationsbuurt verandert in
Arrondissement Culinair
In de Stationsbuurt schieten de nieuwe eetgelegenheden als paddestoelen uit de grond. De Avenue
Culinair breidt zich geleidelijk uit tot Arrondissement
Culinair.
Om erover te schrijven probeert de redactie de eetgelegenheden uiteraard altijd zelf uit. “Als jij nu hier
gaat eten, dan ga ik daar en dan gaan we in de volgende samen.”
Niet zo best voor onze lijn al dat lunchen, dineren
en snacken buiten de deur, maar wel gezellig.
Een uitgebreid verslag op pagina 5

Nieuwe acts zijn opgedoken uit de archieven van de
Carnivaleboeken. Oude acts het stof afgeblazen.
Er komen 25 acts in totaal, met daarnaast natuurlijk
heerlijk en stevig eten in de grote Carnivale-keuken.
Zie pagina 4

Martijn Oosterhuis:
een serieuze comedian
De redactie zag hem een paar dagen eerder optreden in Het Paard
van Troje. Bij toeval komen we hem
tegen in jazzbodega
Est!Est!Est!.
Martijn Oosterhuis,
cabaretier en standup comedian.
Hij blijkt in de Stationsbuurt te wonen
en is direct bereid
tot een interview
voor onze krant.
Zie pagina 9

Wim Bettenhausen
Bijna jarig station
Hollands Spoor
voor eeuwig
vastgelegd door
kunstenaar
Dat wij, Stationsbuurtbewoners, „iets hebben‟
met station Hollands
Spoor is natuurlijk logisch. Maar ook buiten
onze buurt zijn er mensen die dit station, dat volgend jaar zijn 125Meiden van de Mussen
jarig bestaan viert, kunnen waarderen. KunsteNederlands Kampioen Straatvoetbal naar Wim Bettenhausen is zo iemand.
pagina 8.
pagina 4
Verder in deze krant:

Marc Susan maakt foto‟s van vooral de Stationsbuurt. Zijn fotoboek “The street where I live” is uit!
Een bespreking op pagina 9.
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Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Bewonersorganisatie Buurtstation komt op
voor de belangen van de bewoners van de
Stationsbuurt. Ze doet dit vanuit haar tijdelijke huisvesting aan Stationsweg 6 (open
dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur).
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers in
werkgroepen actief, professioneel ondersteund door Carla Janmaat (administratie)
en Bonny v.d. Burg (samenlevingsopbouw).
De activiteiten van het Buurtstation worden
uitgevoerd door de volgende werkgroepen:
Werkgroep Bouw en Visie
houdt ontwikkelingen op het gebied van
bouwplannen in de gaten en probeert daar
een visie op te ontwikkelen.
Voorzitter: Madeleine Steigenga
Werkgroep Verkeer
problemen en ideeën rond verkeer en vervoer.
Website
Actueel buurtnieuws en informatie over het
Buurtstation kunt u vinden op de website
van de Stationsbuurt: www.buurtstation.nl.
Mail: webmaster@buurtstation.nl
Digitale muurkrant
De „digitale muurkrant‟ staat in de etalage
van het Buurtstation aan de Stationsweg.
Buurtnieuws kan op de website én op de
muurkrant geplaatst worden.
Het Buurtstation mag een gedeelte van de
pagina‟s voor advertenties inruimen. Wilt u
een nieuwsbericht insturen of adverteren?
Mail: buurtstation@zonnet.nl
Groot Wijk Overleg
Het GWO is dé vergadering waar buurtbewoners onderwerpen die te maken hebben
met de buurt aan de orde kunnen stellen.
Bijvoorbeeld zwerfvuil, gevaarlijke verkeerssituaties of een gebrek aan groen in uw
straat. Op het GWO kunt u uw klachten en
ideeën direct met gemeenteambtenaren, de
wijkagent en woningcorporaties bespreken.
Voorzitter is Harrie Kampf. Het Buurtstation
is gastheer en voorzitter van het GWO. Er
wordt zo veel mogelijk geprobeerd direct
oplossingen te vinden. Als dit niet mogelijk
is, omdat er bijvoorbeeld iets uitgezocht
moet worden, let het Buurtstation op het
nakomen van de afspraken.
De ervaring leert dat het de moeite waard is
om het GWO bij te wonen omdat ideeën en
klachten veelal naar tevredenheid worden
behandeld.
Het GWO vindt 6 keer per jaar plaats op
woensdagavond.
Onderwerpen voor het GWO kunt u mailen
aan buurtstation@zonnet.nl
Buurtbewoners zijn van harte welkom op
het GWO:
Parada, Van Limburg Stirumstraat 280
De GWO-bijeenkomsten in 2013 zijn op
6 februari
3 april
1 mei

3 juli
18 september
6 november
Aanvang 19.30 uur.

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

Ern Ramcharan:
“Ik wil een verbinding zijn tussen burgers”
“Beste buurtbewoners, mijn naam is Ern
Ramcharan. Ik woon al 14 jaar in Den
Haag, waarvan de laatste vier in de Stationsbuurt, in de Wolterbeekstraat om precies te zijn. In het dagelijks leven ben ik
huisvader. Sinds kort zit ik in het bestuur
van Buurtstation. Als bestuurslid van het

Buurtstation wil ik
graag de verbinding
leggen. Dat is vooral
nodig voor zaken als
veiligheid en leefbaarheid, waar het voor
burgers moeilijk is dingen voor elkaar te krijgen.”

Paul Houtman:
“De Stationsbuurt is mijn nest”
Paul Houtman woont sinds een jaar of vijf in
de Stationsbuurt. “Ik vind het een fijne buurt.
Ik houd van de drukte, de verschillende culturen en de voortdurende verandering in de
Stationsbuurt. Dat brengt wel met zich mee
dat er veel sloop en nieuwbouw is. De wijk
heeft mede daarom zorg nodig om het leefbaar te houden. Ik wil graag een bijdrage
leveren aan de buurt waarin ik woon, maar
in mijn eentje begin ik niets. Daarom wilde ik
– naast het andere vrijwilligerswerk dat ik al
doe - graag in het bestuur van het Buurtstation. Ik vind het belangrijk dat wensen en grieven van buurtbewoners via het Buurtstation
gehoord worden en dat bewoners invloed
hebben op besluitvorming over de buurt. Ik

vind bijvoorbeeld het
Groot
Wijkoverleg
een mooi fenomeen
om hier invulling aan
te geven, maar de
opkomst is wel wat
dunnetjes. Ik zou
graag kijken hoe we
bewoners meer bij
de buurt kunnen betrekken. Het is heel
belangrijk dat buurtbewoners binding hebben met de buurt. Op
mijn eigen galerij had eens iemand een hoop
afval achtergelaten. Mijn buurvrouw zei:
“Wat bezielt iemand om zijn eigen nest te
bevuilen.” Zo zie ik dat ook: je buurt is je
nest en je eigen nest bevuil je niet.”

Willem van der Veen:
“Ik ben graag bezig met concrete dingen”
Willem van der Veen en zijn vrouw wonen al
34 jaar met veel plezier in de Stationsbuurt.
”Het was een leuke buurt toen we er kwamen. We hebben de teloorgang meegemaakt, maar nu is er weer een opgaande lijn
en wordt de buurt steeds leuker. Ik houd van
de diversiteit van de Stationsbuurt en de nabijheid van het centrum; je loopt zo naar de
winkels of naar de bioscoop.” Na een leven
lang in de automatisering, met name kassasystemen voor hotels, is Willem nu met de
VUT. “Maar het is niet zo dat ik nu pas dingen ga doen voor de buurt. Ik vind: als je in
een buurt woont, is het heel normaal dat je
er betrokken bij bent. In het verleden was ik
mede-oprichter van de ondernemersvereniging. Die heeft lang bestaan. Een paar jaar
geleden is dat een beetje doodgebloed. Nu
wordt het weer nieuw leven ingeblazen. Ik
vind het belangrijk dat er zoiets is. Op dit
moment help ik verschillende ondernemers
in de Stationsbuurt. Voor verschillende winkeliers heb ik een website gemaakt. Zij willen graag een website, maar komen daar
niet aan toe en ik heb een ICT-achtergrond.
Websites maken is niet mijn beroep, maar
ze zijn blij met wat ik voor ze kan maken.
Hier en daar geef ik ook wel advies. Veel
winkeliers doen hele goede dingen, maar de
klant ziet het niet. Ik denk dan mee hoe ze

hun waren zichtbaarder voor de buurt
kunnen maken. Net
als een website helpt
dan bijvoorbeeld een
reclamebord buiten
of een muurkrant
met een filmpje van
wat er binnen gebeurt, zoals bij de
Timmerwinkel op de
Wagenstraat.”
Gevraagd naar zijn
motivatie om in het bestuur van het Buurtstation te gaan, geeft Van der Veen aan: “Ik
verleen nu al veel hand- en spandiensten
voor het Buurtstation. Voorheen wilde ik
nooit in het bestuur, omdat ik het liefst zelfstandig bezig ben met concrete dingen. Nu
ben ik expliciet gevraagd om in het bestuur
van het Buurtstation te komen. Ik doe dat,
maar ik wil me wel blijven richten op het verbeteren van concrete zaken. Ik help mee
aan een vernieuwde site voor het buurtstation en denk mee hoe op een goede manier
met de buurt kan worden gecommuniceerd.
Muurkranten kunnen daarbij bijvoorbeeld
een rol spelen, waarbij buurtbewoners het
meteen op een aantal vaste plekken in de
buurt op de muurkrant zien als er een poes
vermist is. Dat soort dingen is belangrijk in
een buurt.”

Gezocht: enthousiaste leden voor buurtfeestcommissie
Voor het buurtfeest van 2013 zoekt Buurtstation creatieve en betrokken buurtbewoners
om dit te organiseren. Een buurtfeest voor
en door bewoners, zoals we dat al langer
kennen OF misschien wel in een heel andere vorm.

Bewonerskrant Hollands Spoor
7e jaargang nr. 4

op raad en daad van het bestuur.

Met het buurtfeest willen we het onderling
contact in de wijk versterken én de Stationsbuurt aantrekkelijker maken voor bezoekers
en voor zaken. Als we de handen ineen
slaan, moet het mogelijk zijn om weer de
De laatste jaren werd het buurtfeest - grote opkomst te krijgen zoals we die hadgewoonlijk gehouden in september- georga- den tijdens de prachtige manifestatie
niseerd door Bonny van der Burg. Met alle „Huygenspark 150 jaar‟.
waardering voor haar inzet van de afgelopen
jaren hopen we op een mooi buurtfeest 2013 Heb je er zin in? Meld het aan één van onze
zonder de bijdrage van Bonny, maar mét de bestuursleden of stuur een bericht aan
inspanningen van een groep vrijwilligers en buurtstation@zonnet.nl. Dan maken we een
eventueel lichte ondersteuning van Boog. afspraak om van gedachten te wisselen.
Natuurlijk mogen de vrijwilligers ook rekenen
Buurtstation

Stationsweg 6
2515 BN Den Haag
Redactie:
Annemarijke Jolmers
Vries Kool
Franka Korteweg
Madeleine Steigenga
samenstelling en lay out:
Gary van der Heemst
Advertenties, reacties en kopij:
hs@buurtstation.nl
Hollands Spoor op internet
HS staat geheel in kleur op:
www.buurtstation.nl/wijkkrant

Digitale nieuwsbrief Buurtstation

http://twitter.com/BuurtStation
www.facebook.com/BuurtStation
Aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief op
www.buurtstation.nl
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In het najaar mocht het Buurtstation enkele nieuwe bestuursleden
verwelkomen. Hier stellen zij zich voor aan de buurt.

Uw bewonersorganisatie Buurtstation heeft een eigen digitale nieuwsbrief. Daarin vindt u
actuele nieuwtjes en oproepjes. De nieuwsbrief verschijnt vaker dan uw wijkkrant Hollands
Spoor, en is dus een goede manier om op de hoogte te blijven.
U meldt zich aan voor deze nieuwsbrief op www.buurtstation.nl: onder ‘Contact’ vindt u
onder aan de pagina het inschrijfformulier.

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR

Adressen
Buurtstation Stationsbuurt
Carla Janmaat, Bonny v.d. Burg
Stationsweg 6,
2515 BN Den Haag
tel. 363 49 93
buurtstation@zonnet.nl
www.buurtstation.nl
di. & do. 09.00-12.00
Zebra
Ouderenconsulent
Patricia Haverkort
424 81 13
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
Maatschappelijk werk
Spreekuur in Parada
424 80 00
Buurthuis Parada
Van Limburg Stirumstraat 280
tel. 42 48 267 of 42 48 269
Joke van Gemmert
j.vangemmert@zebrawelzijn.nl
Stichting Boog
Connie Slutter
312 12 18 / 06 191 402 33
Stichting Samen Sterk
Nood: 112
Politie Haaglanden
Wijkagenten Ester van Aalst en
Simon Daw,
bureau Hoefkade 350:
algemeen telefoonnummer:
0900 8844, of mail naar
Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl
of simon.daw@haaglanden.politie.nl.

Brandweer 424 46 44
Doktersnacht/weekend dienst
346 96 69
Gemeentelijke Diensten:
Klachten, meldingen, vragen e.d.
14070
Meld- en Steunpunt Woonoverlast
(www.denhaag.nl/woonoverlast)
werkdagen 8.00 tot 20.00

Advertenties
Buurtkrant Hollands Spoor is
een krant op A3-formaat van 8
of 12 pagina‟s, die wordt
gemaakt door enthousiaste
vrijwillige buurtbewoners.
Hollands Spoor wordt geheel
gefinancierd door sponsors en
adverteerders.
De krant wordt huis-aan-huis in
de Stationsbuurt rondgebracht
en in winkels en horeca in
stapeltjes neergelegd.
Hollands Spoor verschijnt 4
keer per jaar in een oplage van
4.000 stuks. Daarmee bereikt u
zo´n 8.000 buurtbewoners!
Volgende edities:
bezorging
deadline
#29, half maart 1 maart ‘13
#30, half juni
1 juni ‘13
#31, eind sept. 15 september ‘
Prijzen:
Hele pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/6 pagina
1/8 pagina
1/16 pagina

1040 mm2
520 mm2
260 mm2
173 mm2
130 mm2
70 mm2

€ 440
€ 220
€ 110
€ 85
€ 55
€ 35

De advertentie wordt tevens
gratis geplaatst op de website:
www.buurtstation.nl/wijkkrant
U krijgt gratis hulp bij de opmaak van de advertenties.

hs@buurtstation.nl
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Stationsbuurt slechtste wijk van Den Haag voor kinderen?

Column

05 februari 2013 discussieavond

De wijkagenten

De Stationsbuurt stond deze zomer
even in de landelijke belangstelling
toen het databoek “Kinderen in Tel
2012” van het Verwey-Jonker Instituut
de wijk „Huygenspark‟ beoordeelde als
de slechtste wijk van Den Haag om als
kind in op te groeien en de op twee na
slechtste wijk van Nederland.

en verdient daarom onze aandacht.

Op 5 februari 2013 organiseert het
Buurtstation daarom een discussieavond over het rapport. Het VerweyJonker Instituut zal aanwezig zijn om
meer informatie te geven over het rapport. Samen hopen we te discussiëren
over hoe en wat Buurtstation en buurtHet „Huygenspark‟ scoorde onder an- bewoners samen kunnen doen om erdere slecht door een hoog percentage voor te zorgen dat de positie van kindekinderen in uitkeringsgezinnen en ach- ren in onze wijk(en) verbetert.
terstandsleerlingen, maar ook vanwege Plaats en tijd zijn nog niet bekend. Dejeugdcriminaliteit en kindermishande- ze worden later bekend gemaakt op de
ling. Het Buurtstation en veel bewoners website van Buurtstation, via de digitale
schrokken van deze ernstige conclusie. nieuwsbrief en via Facebook en Twitter.
Al snel werd echter duidelijk dat de Schrijf de datum alvast in uw agenda!
naam Huygenspark sloeg op het gehele postcodegebied 2515, en daarmee Wat: discussieavond over rapport
ook de Rivierenbuurt en een gedeelte “Kinderen in Tel 2012”
van de Schilderswijk omvat. Ook al Wanneer: 05 februari
werden de harde cijfers daardoor Tijd en plaats: wordt nog bekend geenigszins in perspectief geplaatst, de maakt via www.buurtstation.nl, de
beschreven problematiek heeft ook be- nieuwsbrief en sociale media van
trekking op (gedeeltes) van onze wijk Buurtstation

W ijkcentrum de Sprong
Paviljoensgracht 33
Patricia Haverkort,
Ouderenconsulent
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
Aanmelden & informatie:
afd. Ouderenwerk:
070-4248112 of 4248113
Klaverjassen
Elke maandag van 13:30 tot 16.00 uur aansluitend mogelijkheid om mee tot
mee eten. ( wel van te voren een maaltijdkaart kopen in de Sprong) en donderdag van 12:30 tot 15:30 uur.
Kosten: Gratis

Tai Chi
Voor wie: 55+
Wanneer: Donderdagochtend van 10:00 – 11:00 uur
Kosten: € 8,= per maand
Na afloop gelegenheid tot het met elkaar drinken van koffie/thee op eigen kosten.

Samen Fit, Meer bewegen voor ouderen
Voor wie: 55+ m/v
Wat: les van een gediplomeerde MBVO-vakkracht
Kosten: Per maand € 6,- (met ooievaarspas € 3,-)
Na afloop mogelijkheid tot samen drinken van koffie/thee op eigen kosten.

Bingo
Donderdag 20 december 2012
Donderdag 31 januari 2013
Donderdag 28 februari 2013
Donderdag 28 maart 2013
Donderdag 25 april 2013
13:30 uur start de kaartverkoop
14:00 uur start de Bingo tot ongeveer 15:45 uur.
Boekje = € 4,50 (7 rondes inclusief superronde)
€ 0,50 losse kaart en losse superronde
Deze activiteiten worden voor u georganiseerd door het ouderenwerk en haar
vele vrijwilligers.
U kunt contact opnemen met de Sprong 070-4248130 en met de ouderenconsulent Patricia Haverkort 070-4248113 en via mail p.haverkort@zebrawelzijn.nl

In vervolg op een eerdere column vanaf nu
in bewonerskrant Hollands Spoor om en om
een column van onze wijkagenten Ester
van Aalst en Simon Daw.
Ester en ik hebben het voorrecht dat we
ons werk als wijkagenten op de mountainbike kunnen doen. Ik vind het heerlijk dat ik
de hele dag buiten kan zijn. Dit is dan ook
een van de redenen dat ik mijn recherchewerk heb verruild voor de functie van wijkagent. Geen stapels papierwerk meer,
maar lekker de wijk in en direct contact met
de bewoners en winkeliers. Het gebied dat
wij onder onze hoede hebben ligt tussen
Het Zieken, Hollands Spoor, de Koningstraat en de Hoefkade. Ik had ook in
Wassenaar, Benoordenhout of Duindorp
aan de slag kunnen gaan, maar heb bewust
gekozen voor de Stationsbuurt. De diversiteit van deze buurt spreekt me erg aan.
Bewoners, studenten, winkeliers, in de Stationsbuurt heb je met allerlei verschillende burgers, groepen en situaties te maken.
Het goede van deze buurt vind ik vooral de zelfredzaamheid en betrokkenheid van
de buurtbewoners. Tijdens de Sint Maarten optocht van snoep hier naar chocolademelk daar, stonden de vaders zelf het verkeer te regelen op de Stationsweg. Daar
was geen politieagent voor nodig. De reactie van bewoners op de gebruikersruimte
op het Zieken 107 zie ik als een voorbeeld van betrokkenheid. Toen de gebruikersruimte er kwam, waren de bewoners wantrouwend. Nu het weggaat, maken zij zich
zorgen over de gebruikers. Zij hebben voorgesteld dat de gebruikersruimte nog een
jaar blijft, zodat er eerst een goed zorgalternatief voor de gebruikers gevonden kan
worden.
In vergelijking met andere Haagse wijken is het in de Stationsbuurt, ook al is het
een krachtwijk, vrij rustig. Dit komt ook doordat de buurt er qua faciliteiten erg op
vooruit is gegaan. Aanwinsten zijn de Haagse Toren, de vernieuwde speeltuin op
het Hofwijckplein, de skatebaan in het Huijgenspark en de totaal andere uitstraling
van de verbouwde seksshop op de Stationsweg.
Toch is het belangrijk, voor zowel de politie als de bewoners en winkeliers, om
waakzaam te blijven. Zeker in de decembermaand. Als de donkere dagen beginnen, neemt het aantal inbraken toe. Dat is een feit. Als politie zetten wij een speciaal team in om inbraken zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt hier zelf ook veel
aan doen. Inbrekers houden niet van licht, dus houd uw verlichting aan. En denk
ook aan het sluiten van deuren, in het bijzonder in brandgangen. December is ook
de tijd van de autobranden. Gelukkig is dit de laatste jaren een stuk minder, maar
de politie blijft alert. Autowrakken worden daarom preventief weggehaald. De traditie van kerstbomenjacht en slepen speelt in de Stationsbuurt niet zo. Wat dat betreft
zie je toch dat mensen minder geld hebben en een groot deel van de Stationbuurtbewoners sowieso geen kerstboom in huis neemt.
Ondanks het geringe aantal kerstbomen, wens ik u - ook namens Ester - een veilige decembermaand en prettige feestdagen toe. En als u iets niet vertrouwt: bel de
politie!
Bij spoedgevallen: 112, en anders 0900-8844.
Simon Daw

Samen Sterk heeft een nieuwe coördinator
Irmgard Winter (1974) is de nieuwe coördinator bij stichting Samen Sterk aan het
Zieken. Onder haar leiding wil dit cultureel centrum het Buurthuis van de Toekomst worden. Voor de Stationsbuurt,
voor de rest van het Centrum, en voor
Den Haag.

het Zieken heeft veel capaciteit.
“Uiteraard worden de goedlopende activiteiten als „Moksi Patu‟ voortgezet en
blijft de vruchtbare samenwerking met
het Pools Centrum bestaan. Activiteiten
die een tijdje stil hebben gelegen zullen
weer nieuw leven ingeblazen worden.”
Ook wil Irmgard dat Samen Sterk een
bijdrage levert aan de participatie van
iedereen en de leefbaarheid in de Stationsbuurt, uiteraard in nauwe samenwerking met anderen.

Irmgard vertelt: “Ik ben trots dat ik aangenomen ben als coördinator van Samen Sterk. Ik ken het centrum uit mijn
tienertijd en heb vooral goede herinneringen. Verder ben ik blij met de vrijwilligers
die momenteel verbonden zijn aan Sa- Cultureel Centrum Samen Sterk,
men Sterk. Ik zie kansen voor het cen- Zieken 103.
trum om een levendige plek in de stad te Meer info: www.samensterkdenhaag.nl
worden, waar vrijwilligers duurzaam hun
talenten kunnen inzetten
of verder ontwikkelen.
Ook zie ik het centrum
als een unieke kans
voor studenten om ervaring in het maatschappelijke op te doen, zowel
agogisch als inhoudelijk
beleidsmatig.”
Stichting Samen Sterk
richt zich op de maatschappelijke participatie
en emancipatie van
Haagse groepen, zelforganisaties en initiatieven
van groepen bewoners
uit de wijk. Het pand aan
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Meiden van de Mussen
Nederlands Kampioen straatvoetbal
In de sporthal van Clubhuis De Mussen aan de Hoefkade wordt driftig gevoetbald.
De jongens van De Mussen wonnen in de afgelopen jaren talloze
straatvoetbaltoernooien, maar dit jaar is er voor het eerst succes
voor de meiden.
In Amsterdam werden Laila el Yahyaoui, Yousra el Yahyaoui, Ibtihaje Ochan, Tissem Borkhas en Semah Ochan Nederlands kampioen
straatvoetbal: een geweldige prestatie!
Op 8 november werden de meiden gehuldigd in het Clubhuis.
In aanwezigheid van 2 dames uit het eerste damesteam van ADO
kregen zij een voetbal en kaarten voor de Nederlandse damestopper: ADO-Twente.

Het is bijna zover. Voor de derde keer komt
Carnivale terug naar Den Haag en gelukkig
weer naar het mooie Huijgenspark.
Na het immense succes van vorig jaar is de
Carnivale-directie trouw gebleven aan Den
Haag. Carnivale is immers het enige echte
winterfestival van Den Haag en omstreken.
Op 28, 29 en 30 december zal er weer een
hoop magie, betovering en verwondering te
vinden zijn in de Stationsbuurt.

het kampioensteam van De Mussen

Sint Maarten 2012

Wat is er te beleven?
Nieuwe acts zijn opgedoken uit de archieven
van de Carnivaleboeken.
Oude acts het stof afgeblazen.
Er komen 25 acts in totaal, met daarnaast
natuurlijk heerlijk en stevig eten in de grote
Carnivale-keuken.

Laat Carnivale de plek van Den Haag zijn om
het jaar met vrienden en familie af te sluiten.
Binnenkort ligt de speciale Carnivale-krant op
diverse adressen in de buurt voor meer info.
Kom dus ook!
Wanneer: 28, 29 en 30 december
Hoe laat: 14.00 tot 00.00 uur
Entree: 6 euro, kinderen tot 3 jaar gratis.
Alle acts gratis entree na toegang.
De attracties kunnen een extra toelage vragen.
De Carnivale-directie

Met je lampion de deuren langs en uit volle borst zingen in ruil voor
een snoepje.

De Buur(t)vrouwen
gingen naar Theater aan het Spui
Op 28 november gingen de buur(t)
vrouwen naar de voorstelling Oumi, geschreven door Maria Goos. In dit stuk
speelt Nasrdin Dchar verschillende figuren, en vertelt daarmee het verhaal van
zijn moeder Habiba, een Marokkaanse
vrouw die in Steenbergen (Drente) terecht kwam.
De buurtvrouwen startten de avond met
een gezamenlijke maaltijd bij Parada,
door de enthousiaste vrijwilligers voorbereid. Na het zien van de voorstelling in
het uitverkochte Theater aan het Spui,
werd er nagepraat met de toneelspeler
Nasrdin Dchar. En natuurlijk gingen we
samen met hem op de foto!
Buur(t)vrouwen wordt georganiseerd
door en voor vrouwen van de Stationsbuurt.
Wil je ook je buur(t)vrouw eens spreken?
Geef je op voor de mailinglijst via
buurtstation@zonnet.nl, dan krijg je een
uitnodiging voor de volgende activiteit.
Madeleine Steigenga

foto Marijke Beets
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Studentenhotel in Van Limburg Stirumstraat
Op 27 november werd 'The Student Hotel' gepresenteerd aan de omwonenden van de Stationsbuurt. Aan een handjevol buurtbewoners werd op
een plezierige en open manier deze ingrijpende gedaantewisseling van het
Van Limburg Stirumhuis gepresenteerd. Nu nog bewoond door bejaarden een aantal kwamen ook naar de toelichting - maar binnenkort ingrijpend
verbouwd tot ruim driehonderd studenten-hotelkamers.
Na de succesvolle verbouwing van het voormalige kantoorgebouw
van de Sociale Verzekeringsbank aan de
Oostzeedijk te Rotterdam, met zo'n 250 kamers, heeft ontwikkelaar City Living haar
ambities nu op Amsterdam - met 700 kamers - en op onze
buurt gericht. Het concept van City Living is
erop gericht om tegen
een forse huur - we
noteerden zo'n 650E
per maand - een op internationaal hotelniveau ingerichte kamer aan te bieden aan de buitenlandse student. Die kamer wordt gecompleteerd met een
fitnessruimte, een eigen fiets, internet, flatscreen en service. 90% van de
kamers zal aan studenten verhuurd worden, de resterende kamers worden
als hotelkamers aan bezoekende familieleden en docenten verhuurd.
De manier waarop over dit concept was nagedacht, kwam overtuigend
over. De student die voor korte tijd in onze buurt logies krijgt - variërend van
een week tot maximaal twee semesters - is gemotiveerd, geen feestbeest,
en wil betalen voor goede faciliteiten. De ingreep in het huidige gebouw is

fors; het wordt volledig gestript, ook de balkons gaan eraf, en er komen
twee woonlagen op aan de kant van de Stationsweg. De entree voor het
binnenterrein komt aan de Hoefkade te liggen, in plaats van de inrit nu aan
de Van Limburg Stirumstraat. Achter de Bazar komt een twee lagen hoge
fietsenstalling.
Als de bestemmingswijziging en bouwvergunningprocedure geen vertraging
oploopt, start de bouw in juli 2013 en wordt The Student Hotel net voor de
start van het studiejaar, in augustus 2014, opgeleverd. Vanaf half december
ligt het plan zes weken ter inzage op het stadhuis. Voor informatie:
www.thestudenthotel.com
of telefonisch 020 422 8669 (hoofdkantoor in Amsterdam).
Joke Komen/ Madeleine Steigenga

Norder belooft snelle nieuwbouw Stationsweg.
de panden zou passen in dat scenario.
Wethouder Norder werd in de periode
daarna door de gemeenteraad onder
grote druk gezet om Geste te dwingen
om de oude plannen na te komen.

voegd. Op de eerste en tweede etages
komen 46 zelfstandige wooneenheden
voor studenten, jongeren en ouderen.
Op de derde verdieping is plek voor acht
tweekamer appartementen.

Reconstructie
Nu heeft de wethouder afspraken gemaakt met Geste, schrijft hij aan de gemeenteraad. De gevels van de panden
worden „gereconstrueerd‟ en komen eruit te zien zoals ze er begin twintigste
eeuw uitzagen. Daarbij wordt Monumentenzorg betrokken. Achter de voorgevel
komt nieuwbouw met op de begane
grond zeven horeca-eenheden. Deze
kunnen eventueel ook worden samenge-

De verwachting is dat de vergunningen
nog dit jaar worden gegeven. In maart
2013 wil Geste beginnen met de bouw,
in 2014 moeten de panden worden opgeleverd. Dat sluit volgens Norder goed
aan bij de gemeentelijke plannen. Want
Den Haag wil in de tweede helft van volgend jaar beginnen met de herinrichting
van het brede deel van de Stationsweg.

Oranjelaan =>

De bouw van de panden aan de Stationsweg 140-166 in Den Haag is zeer
omstreden. De Geste Groep kocht de
panden van de gemeente met daaraan
de voorwaarde verbonden dat ze zouden worden gerenoveerd.

Instortingsgevaar
Nadat het bedrijf - in de stad bekend van
het gebouw De Baljurk en winkelcentrum
Haagsche Bluf - er aan de slag ging en
delen sloopte, gebeurde er lange tijd
niets. Tot dat in maart van dit jaar bleek
dat de staat van een paar panden zo
gevaarlijk was geworden dat ze direct
moesten worden gesloopt. Gebeurde dat
niet, dan zouden ze door een windvlaag
kunnen instorten.
Dit leidde tot veel achterdocht in de
buurt en politiek. Volgens omwonenden
en sommige partijen in de raad wilde de
Geste Groep de panden helemaal niet
renoveren, maar was het doel altijd al
nieuwbouw. Het laten verloederen van

Bron: Omroep West.nl

Station HS =>

Stationsweg =>

Stationsweg

Hoefkade =>
<= Hofwijckplein

De Geste Groep gaat snel aan de slag
met de herbouw van de panden aan het
korte deel van de Haagse Stationsweg.
De gevels van de gebouwen zien er
straks precies hetzelfde uit als begin
twintigste eeuw. Erachter komt nieuwbouw. Dat schrijft wethouder Marnix Norder aan de Haagse gemeenteraad.

Oranjelaan
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Stationsbuurt verandert in Arrondissement Culinair
Cha, cha cha, waar zullen we eten? In de Stationsbuurt schieten de nieuwe eetgelegenheden als paddestoelen
uit de grond. De Avenue Culinair breidt zich geleidelijk uit tot Arrondissement Culinair. Om erover te schrijven
probeert de redactie de eetgelegenheid uiteraard altijd zelf uit. We hebben ondertussen een aardige achterstand en maken een plan. Als jij nu hier gaat eten, dan ga ik daar en dan gaan we in de volgende samen. Niet
zo best voor onze lijn al dat lunchen, dineren en snacken buiten de deur, maar wel gezellig.

Diva

Turks-Indonesiche Döner

Op de hoek met de Stationsweg en de Van der Duinstraat heeft zich nu eindelijk een serieuze uitbater
gevestigd. Diva. Gelukkig, want dat maakt de Stationsweg een stuk aantrekkelijker. Nu maar hopen op
voldoende klandizie voor dit serieuze restaurant met
een aparte afhaalentree. We sturen Niek vooruit
naar de afhaal. Hij komt enthousiast terug met de
mededeling 'ze hebben erg hun best gedaan'. Voor
onder het tientje heeft hij geroosterde kip-stukjes
gescoord met pilaf-rijst en drie verschillende salades:
yoghurtsalades; met komkommer en met wortelen
en een groene salade. Het smaakt ons uitstekend.
Nu moet ook uw reporter eraan geloven, de vraag
om een vegetarische hap wordt door de Turkse uitbater vertaald naar een smakelijke salade van aardappel, wortelen, uien en kruiden, gecompleteerd met
wederom de verschillende yoghurtsalades. Prima
eten.
Het restaurantgedeelte is authentiek ingericht, rond
de kolommen zijn boomstammen bevestigd waarlangs water klatert. De origine van de uitbaters is de
Turkse provincie Elazig, Oost-Anatolië. De specifieke
gerechten uit dit gebied komen van de grill. Op de
kaart staan dan ook grillschotels, en bijvoorbeeld
Turkse kippensoep en Mercimek, rode linzensoep.
Toch zien we bij de afhaal nog andere gerechten,
kleine donkere worstjes en gehakt in wijnbladeren.
Diva is het beproeven waard!

De Döner naast onze drogist Jos Jas is grondig aangepakt. De zaak is praktischer ingericht, de counter
stond eerst aan het raam, waardoor je bij het afhalen
weinig ruimte had, en de mogelijkheid om in de zaak
te eten weinig gebruikt werd. Nu staat de counter
achterin en de tafels voor de gasten aan de voorkant. Onze aandacht werd getrokken door de reclame op de voorgevel 'Turks-Indonesiche‟ eethuis.
Naast de vele varianten van Javaanse eethuizen
(Indonesich Javaans, Surinaams Javaans en Chinees Javaans) in onze buurt, reden om dit nieuwe
fenomeen te beproeven.

Restaurant M
Restaurant M is inmiddels een van de klassiekers
aan de Haagse gracht. Al 2,5 jaar zwaait Bart van
Doorn er de culinaire scepter. De kern van M is dat
je er voor een eerlijk bedrag Bourgondisch kunt eten.
Bart van Doorn: “We maken alles zelf. We werken
zoveel mogelijk met lokale producten. Veel ingrediënten zoek ik zelf uit op de Haagse markt. Ons
brood komt van bakkerij Vlinder. Zij hebben goed
brood en ik vind het een hele sympathieke onderneming hier in de Stationsbuurt. Wat eten betreft vinden we bij M belangrijk dat het eten past bij de wijnen. Dat is echt iets, waar M zich in onderscheidt.”
Restaurant M is ook actief met het organiseren van
evenementen. Bart vertelt enthousiast over alle initiatieven: “Toen Jazz in de Gracht dreigde te verregenen was er hier bij ons muziek tot na middernacht.
Elke laatste zaterdag van de maand hebben we
Jazz@M. Tijdens het diner is er dan een miniconcert. Na het diner verandert het restaurant in een
bar. De laatste keer hadden we Tracin‟ Tracy, een
bekende Haagse jazzband. Vanaf januari gaat
Jazz@M weer verder met op 26 januari de aftrap
van het nieuwe jazz-jaar. Op 1 december hadden we
voor het eerst “M meets Visbeen”. Harry Visbeen, de
gerenommeerde Haagse oud-Sterrenkok die hier op
de gracht begonnen is, kwam hier met ons koken.
Vanaf volgend jaar kan je bij M elke woensdag genieten van een Wijn- en Spijsavond, waarbij we laten
zien wat wijn met eten doet. Volgend jaar breiden we
dat verder uit.” Tot slot heeft Bart nog wel een wens
voor de buurt: “Het is hartstikke mooi hier, maar te
weinig mensen weten dat. Het zou goed zijn voor de
gracht als er meer evenementen zouden zijn, die
mensen naar de buurt trekken om te zien hoe leuk
het hier is. Ik ben daar voortdurend mee bezig.”

De Turkse uitbater leerde de SumatraansIndonesische keuken van zijn vorige compagnon,
waarmee hij vroeger in de Prinsenstraat een Indisch
restaurantje had. Voor 5 euro gaan we met een portie nasi naar huis, met een dubbele portie sambal
boontjes, gecompleteerd met kroepoek en wat rauwkost. Deze vegetarische maaltijd - hebben we er met
de eigen sambal wat pit in gebracht - smaakte prima.
Zoals mijn buurvrouw Eveline zegt, een fatsoenlijke
maaltijd voor weinig geld.

Blij
Op een nog enigszins zonnige zaterdagmiddag
neem ik plaats op het miniterrasje van Blij op de
Dunne Bierkade. Blij is een knusse lunch- & borrelroom, creatief ingericht met handgemaakte
tafels en stoelen van afvalhout. De kok van Blij
gebruikt zoveel mogelijk biologische producten
en het brood wordt elke ochtend vers gebakken.
Het door mij gekozen broodje mozzarella, aubergine en tomatensaus is inderdaad supervers en
smaakt me goed. De Latte Machiatto die ik er bij
neem, is een van de lekkerste die ik tot nu toe in
onze buurt heb gedronken. Helemaal enthousiast ben ik over de bediening. Deze is zo vriendelijk, dat zelfs de grootste chagrijn hier weer blij
van zal worden. De naam van deze zaak is dan
ook helemaal terecht.
Geen zin om te koken: elke donderdag tot en
met zaterdag heeft Blij voor 10 euro een daghap
met biologische seizoensproducten. Groepen tot
45 personen kunnen bij Blij terecht voor lunch,
borrels, bedrijfsuitjes en verjaardagen. De eerste
verdieping is op afspraak beschikbaar voor vergaderingen en netwerkbijeenkomsten. Blij is voorzien van gratis WiFi.
Blij, Dunne Bierkade 1A, 070 889 33 30,
www.blij070.nl
Openingstijden: dinsdag en woensdag 10.00 uur
tot 18.00, donderdag t/m zaterdag 10.00 uur tot
23.00, zondag 10.00 uur tot 18.00
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Groenewegje 115, 070 380 1986
www.mrestaurant.nl
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 17.00 tot 22.00
uur

Beweging op het Bazaarplein
Om alle culinaire ontwikkelingen in de buurt bij te
houden, gaat uw redactie ook op inspectie naar de
horeca tegenover de bazaar. Links en rechts van
'de feestzaal', het gastvrije koffie- en theehuis waar
we u eerder over berichtten, zijn inmiddels twee
nieuwe horeca-gelegenheden gevestigd. Op de
hoek met de Kraijenhoffstraat blijft het donker. De
verlichting en het terras van OR snacks op de hoek
van de Jan Blankenstraat vraagt alle aandacht. De
helverlichte zaak heeft een breed aanbod van fastfood: pizza, döner, kipnuggets, frites... elke
hongerige fastfoodmaag kan hier gevuld
worden. Het is jammer dat de nieuwe terrasinrichting nu alle aandacht vraagt op het
plein en de bezorgscooters zullen binnenkort ook hun plaats opeisen.
Ook hier eten we voor 5 euro; de bestelde
kapsalon-zonder-kaas in orde/ prima, grove
frites, zeer fijn gesneden salade bedekt het
dönervlees, de bediening vriendelijk. Toen
we terugliepen, ontdekten we dat op de
hoek van de Hoefkade met de Kraijenhoffstraat ook een nieuw restaurant wordt ingericht, wordt het authentiek Marokkaans of
Turks? We houden u op de hoogte.
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Est est est!
Est est est! is een jazzbodega op de
hoek van de Wagenstraat en het Wagenplein. Te herkennen aan de opvallende felrode stoelen en parasols op het
terras. Op een vrijdagavond gaan we
hier gezamenlijk heen. Bij binnenkomst
moet ik nog even wennen niet meer hartelijk verwelkomd te worden door gastheer Jeffrey van het totaal andere restaurant Scallywags, dat eerder in deze
ruimte zat en naar een pand een deur
verder is verhuisd.
We nemen plaats in de sfeervol uitziende rode leren kuipstoeltjes en luisteren
naar aangename jazzmuziek die uit de
boxen klinkt. We zijn wat vroeg en daardoor de eerste gasten. Eerst maar eens
vragen wat Est eigenlijk betekent? Is het
nu Spaans of Italiaans? Eigenaar Patrick
McGough schuift bij ons aan om het ons
haarfijn uit te leggen.
In het jaar 1111 reisde in Noord Italië
een bisschop rond, die erg van lekker
eten en drinken hield. Als hij ergens wilde gaan eten, stuurde hij een voorproever op de reisroute vooruit om de restaurants uit te proberen. Als het eten en de
wijn door de voorproever goed werden
bevonden, kalkte hij op de deur van het
etablissement het woord 'est‟. Vrij vertaald „Hier is „t!‟. Als de bisschop dan

arriveerde, wist hij waar hij moest zijn
om lekker te kunnen eten.
In Montefiascone ontdekte de voorproever een restaurant dat zo goed was, dat
hij „est est est‟ op de deur schreef. Een
soort Michelinsterren dus. De bisschop
was het na het diner roerend met de
voorproever eens en bleef in de wijnkelder. Hier vond hij ook de dood. De plaatselijke wijn kreeg als eerbetoon de naam
„Est! Est!! Est!!!‟
In est est est! Den Haag moet niet alleen
lekker gegeten kunnen worden,‟ zegt
Patrick McGough. „Ik wil mijn gasten ook
een warme, veilige en unieke ervaring
laten beleven.‟ En een beleving wordt
het die avond. Terwijl het restaurant geleidelijk volstroomt en we eigenlijk alleen
wilden borrelen, zitten we voor we het
weten te genieten van een voortreffelijk
voorgerecht. Uit het menu dat regelmatig
wisselt, kiezen we een Rillette en een
Gnocchi met bospaddestoelen met Parmaham. Erg lekker. Na het eten schuift
Patrick opnieuw aan en beschrijft enthousiast de specialiteiten van het huis,
zoals het kaasplankje. Met de kerstdagen in gedachten, wijst hij ons op het
wildmenu met haas en ree, dat de hele
decembermaand op de kaart staat. Grote commotie in de zaak, als hij even later
opeens naast ons staat met twee enor-

me hazen in zijn handen. Tussen dit tafereel door lopen ook
nog eens muzikanten
met hun instrumenten,
die aan het opbouwen
zijn voor hun optreden
later die avond. Op
meerdere
avonden
van de week, maar in
ieder geval iedere
zaterdag, zijn er live
jazzoptredens. „Ook in
je eentje is het hier
goed toeven,‟ zegt
Patrick, „en voor groepen is er een knusse
aparte stijlkamer.‟
Patrick kent blijkbaar heel BonTon Den
Haag en strooit met visitekaartjes van
mensen die wellicht ook interessant zijn
om over te schrijven in onze krant. Zoals
Martijn Oosterhuis, een van de eerste
Nederlandse standup comedians en bekend van de Lama‟s. Martijn is vaste
gast bij Est, woont in de Stationsbuurt en
zit heel toevallig net aan het tafeltje
naast ons.
We grijpen deze kans voor de krant met
beide handen aan en doen direct een
interview met Martijn. (Zie pagina 9 in
deze krant).

Na een kop koffie en een lang gesprek
met de standup comedian verlaten we
de jazzbodega. Onder de indruk van
deze nieuwe dynamiek in ons buurtje,
lopen we via de Stationsweg naar huis.
Inderdaad: een bijzondere beleving! Hier
is „t, in de Stationsbuurt.
Jazz bodega est est est!, Wagenstraat
144, voor reserveringen 06 54 20 47 82.
Blijf op de hoogte en wordt vrienden op
facebook.
Franka Korteweg
Vries Kool
Madeleine Steigenga

advertentie
bent. Bakker Vlinder, kapper Dick de Vries en eethuisje
Winston & Wei Wei zijn slechts drie voorbeelden van
locaties in de Stationsbuurt die sinds dit jaar de trotse
eigenaar zijn van een scherm.
Digitale nieuwsbrieven
City Mondial heeft begin dit jaar twee digitale nieuwsbrieven gelanceerd die eens per maand worden verstuurd. De nieuwsbrief toerisme attendeert de ontvanger
op leuke uitjes en culturele activiteiten in ons werkgebied. Het tweede exemplaar (‘wijknieuws’ genaamd)
toont het laatste nieuws uit en over de vier wijken. Langs
deze weg willen wij de mensen nog beter en sneller informeren over wat er speelt bij hen in de wijk. Heeft u
zich al aangemeld voor onze nieuwsbrieven? Zo niet,
breng dan eens een bezoekje aan www.citymondial.nl en
schrijf u in.

Wilt u meer weten over wat City Mondial voor u kan be-

Social media

len? Kom dan eens langs of neem contact op met onze
vestiging in clubhuis De Mussen.

Wij zijn erg actief op Facebook en Twitter. Fotoreporta-

City Mondial

Contact
tekenen? Is er bijvoorbeeld een boodschap die u kwijt
wilt aan de wijk via een van onze communicatiemidde-

ges van evenementen, leuke uitgaanstips en het laatste

ook in 2013 uw partner in de wijk

nieuws uit de wijk; onze ‘social media vrienden’ hoeven

komend jaar willen gaan uitvoeren. Dit doen wij het liefst

City Mondial (wijkcommunicatie)
Hoefkade 602 (1e etage Clubhuis De Mussen)
2526 CM Den Haag
070 212 45 86
thijs@citymondial.nl
www.citymondial.nl

blijven ons volgend jaar inzetten voor een effectieve wijkcommunicatie, stimulering van de wijkeconomie

samen met u. Heeft u ideeën over wijkcommunicatie,
wijkeconomie of toerisme en wilt u deze met ons delen?

Open Ma. - Vr. 9.00 - 17.30

en bevordering van het toerisme.
2012 is voor City Mondial een jaar geweest waarin wij

Dan kunt u gerust langslopen bij een van onze twee vestigingen. Gezamenlijk werken wij graag aan die effectieve

ons, naast de werkzaamheden op het gebied van toeris-

wijkcommunicatie, stimulering van de wijkeconomie en

of wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen
betekenen op het gebied van wijkeconomie en toerisme?

me en wijkeconomie, ook hebben toegelegd op het ver-

het bevorderen van het toerisme.

Breng dan een bezoekje aan ons informatiecentrum.

niets meer te missen. Volgt u ons al?
Stichting City Mondial, het informatiepunt voor Bewoners, Bedrijven en Bezoekers van Transvaal, Schilderswijk, Rivierenbuurt, Stationsbuurt en Avenue Culinaire
in Den Haag, is ook in 2013 uw partner in de wijk. Wij

2013
De mensen van City Mondial zitten vol met ideeën die zij

zorgen van de wijkcommunicatie in de vier bovengenoemde wijken. Wij hebben geprobeerd om reeds aanwezige initiatieven te ondersteunen en een aanvulling te
zijn op wat er op communicatiegebied al bestond.

Heeft u vragen over wat er in de omgeving te beleven is

City Mondial (toerisme en wijkeconomie)
Wagenstraat 193
2512 AW Den Haag
070 402 33 36
info@citymondial.nl

Muurkranten
Een van de zaken waar wij in de Stationsbuurt nadrukkelijk op hebben ingezet, zijn de digitale muurkranten. In
totaal zijn (verspreid over de wijk) zeven muurkranten
gerealiseerd die wij gebruiken om u op de hoogte te
brengen van het laatste nieuws uit het gebied waar u

Open:
Ma. - Vr. 9.30 -17.00
Za. 9.30 - 17.00
(april t/m oktober)

woont,werkt of op een andere manier bij betrokken
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Bijna jarig station Hollands Spoor voor eeuwig vastgelegd
Dat wij, Stationsbuurtbewoners, „iets hebben‟ met station Hollands Spoor is natuurlijk logisch. Maar ook buiten onze buurt zijn er mensen die dit station, dat volgend jaar zijn 125-jarig bestaan viert, kunnen waarderen. Kunstenaar Wim Bettenhausen is zo iemand.
Wim Bettenhausen komt graag op station
Hollands Spoor en heeft er al tientallen
schilderijen en etsen van gemaakt. “Ik
heb een voorkeur voor perron 1”, vertelt hij op samenzweerderige toon
aan uw verslaggever. “Daar komt
niemand, er stopt bijna nooit een
trein. Je kan er heerlijk rondscharrelen.”
Donker, licht en treinen
Al van kindsaf vindt hij stations machtig interessant.
“Wij woonden toen in Bezuidenhout dus het
Staatsspoor (nu Centraal
Station) was vlakbij. Daar ging
ik als jongen vaak kijken. Eigenlijk
was ik altijd buiten, de straat op, om te
kijken en te tekenen.” Het Centraal Station is
veranderd, Hollands Spoor heeft nog steeds charme.
“HS vindt ik nu veel mooier dan CS.” Wat hem zo fascineert aan een treinstation? Dat is in de eerste plaats
de sfeer. “Dat je onder zo‟n overkapping staat, die het
altijd een beetje een donkere plek maakt, en in de verte zie je het daglicht. En dat daaruit dan ineens een
trein opdoemt.”

Kunstenaar Wim Bettenhausen

gietijzeren bogen van de overkapping, de zuilen,
de seinpalen en bedrading vallen des te meer op.
Wim besteedt er veel aandacht aan. Eerst door ter
plekke schetsen te maken. Dan kan hij uren achter
elkaar op HS doorbrengen met zijn schetsboek.
“En als ik eenmaal met die schetsen ga werken en
toch nog twijfel, spring ik op de fiets en ga ik opnieuw kijken”, zegt Wim. Vervolgens kost ook
het zeer bewerkelijke etsproces nog
eens weken, en soms langer.
Expositie
Van 10 november tot 9
december exposeeerde
Wim bij Pulchri Studio.
Bijna alle werken gingen
over station Hollands
Spoor. De opening werd verzorgd door Stationsbuurtbewoner Dick de Vries, die werd
aangekondigd als kapper van
heel wat Pulchri-leden (in het
verleden soms in ruil voor kunst),
maar die bovendien al in 1975 zijn
eerste kunstwerk kocht van Wim Bettenhausen en dus kan gelden als een
liefhebber van het eerste uur.
Heeft u de expositie in Pulchri Studio gemist? U
kunt altijd terecht op www.wimbettenhausen.nl of
contact opnemen om een afspraak te maken,
telefoon 3505434,
e-mail info@wimbettenhausen.nl.

Uren schetsen
Daarnaast spreekt ook het lijnenspel op een station
hem zeer aan. Op zijn etsen is dat goed terug te zien.
Mensen en treinen zijn praktisch afwezig, maar de

Enkele etsen van Wim Bettenhausen

Gratis genieten van kunst en de Haagse jaren ‟50
Met een speciale sleutelhanger kunt u nu GRATIS naar het Gemeentemuseum. En
dus kosteloos genieten van topstukken van bijvoorbeeld Vermeer, Rembrandt en
Mondriaan. Of herinneringen ophalen aan Den Haag in de jaren ‟50 en ‟60 op de
tentoonstelling Happy Days. Daar ziet u foto‟s, films, schilderijen, en andere herinneringen aan deze dynamische Haagse periode.

Op www.gemeentemuseum.nl vindt u alle informatie over wat er nu en straks in het
museum te zien is.
Bezoekadres: Stadhouderslaan 41. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11:00
uur tot 17:00 uur.
Nog tot en met 30 maart kunt u op dinsdag tot en met zondag gratis terecht in het Bereikbaar met bus 24 en tram 17.
Gemeentemuseum. De sleutelhanger vindt u bij supermarkt Fresh & Snack, de
Voordeelbakker, buurtcentrum Parada en op het Oranjeplein (Haagse Hopje). En De tentoonstelling Happy Days over Den Haag in de jaren ‟50 en ‟60 is nog t/m 20
verder bij de bibliotheek op het Spui. U kunt op één sleutelhanger zo veel personen januari te zien
meenemen als u wilt.
Gratis avondopenstelling op 16 januari
Op woensdagavond 16 januari staan de deuren van het museum voor u wagenwijd
open, ook zónder sleutelhanger. U kunt dan gewoon met uw buren, vrienden of
familie de gratis museumbus pakken, die om 18.15 uur vertrekt vanaf supermarkt
Fresh & Snack. In het Gemeentemuseum zijn die avond rondleidingen, kindertours,
lezingen, en een gezellig hapje en drankje. Ook kunt u uw eigen Delfts Blauw aardewerk laten taxeren.
Als u een groep van 30 of meer personen heeft, kan een museumbus u gratis ophalen op een van tevoren afgesproken adres. Bel dan voor 10 januari 2013 voor
een afspraak.
Groepen
Bij 9 personen of meer kunt u altijd een eigen rondleiding aanvragen. Ook zijn er
creatieve workshops te volgen. Voor groepen vanaf 30 personen is gratis busvervoer naar het museum mogelijk, ook op andere dagen dan 16 januari.
Voor activiteiten en busvervoer voor groepen is
Jolanda van Zijl de contactpersoon: telefoon 070 338 11 85 (ma t/m do), jvanzijl@gemeentemuseum.nl.
Woensdagavond 16 januari gratis toegang tot het Gemeentemuseum
en gratis vervoer met de museumbus: vertrek 18.15 uur bij de Fresh & Snack
- ook zonder sleutelhanger! -
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RockRock „n‟ roll op de Scheveningse boulevard. „
Foto Nico Naeff, Nederlands Foto-archief, Rotterdam
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Martijn Oosterhuis: een serieuze comedian
De redactie zag hem een paar dagen
eerder optreden in Het Paard van Troje.
Bij toeval komen we hem tegen in jazzbodega Est!Est!Est!. Martijn Oosterhuis,
cabaretier en standup comedian. Hij
blijkt in de Stationsbuurt te wonen en is
direct bereid tot een interview voor onze
krant.
Bekende Nederlander
Over zichzelf wil hij het niet hebben. Wel
over de buurt. “Als jullie meer over mij
willen weten, lees dan maar de bio op
mijn website”, zegt Martijn. Daar vinden
we de volgende informatie. Tijdens een
bezoek in 1994 aan de Engelenbak, een
fameus open podium in Amsterdam, besloot Martijn zelf het publiek te vermaken. De volgende dag belde zijn eerste
opdrachtgever. Vanaf dat moment is
Martijn actief als cabaretier en standup
comedian. Ondertussen heeft hij honderden optredens op zijn naam staan. Martijn is al jarenlang een graag geziene
gast in het Comedy Café te Amsterdam.
In 1997 won hij de persoonlijkheidsprijs
van Cameretten. In 2002 maakte Martijn
Oosterhuis zijn theaterdebuut met zijn
eerste soloprogramma „Echt‟, gevolgd
door „Van Huis Uit‟ in 2005 en daarna
„Smile‟.
Met het BNN-programma De Lama‟s
behaalde hij een nominatie voor de Televizierring 2004. Martijn was columnist
voor de Penthouse, schreef voor VPRO‟s Waskracht en verscheen als gast in
Raymann is Laat en andere televisieprogramma‟s.
Vanaf december 2012 staat Martijn samen met Joëlle Vierling en The Clarks in
theaters zoals Diligentia met de show
„Beat en bordeelsluipers. Het verhaal
van Den Haag Popstad nr. 1‟. Een show
met leuke anekdotes, beeldfragmenten

en muziek die samen een reis vormen
door de geschiedenis van de Haagse
popmuziek. Zo passeren The Golden
Earrings, Earth & Fire, Shocking Blue en
Cuby and the Blizzards de revue, en
uiteraard de Rolling Stones in het Kurhaus en het zendschip Veronica op het
strand van Scheveningen.
Stationsbuurt
Martijn Oosterhuis komt oorspronkelijk
uit Amsterdam, maar woont al ruim acht
jaar in de Stationsbuurt. Wat vindt hij
van de buurt? “Ik vind de buurt in de jaren dat ik hier woon erg vooruit gegaan”,
zegt Martijn. Hij woont hier met veel plezier. Hij heeft voor een aantrekkelijke
prijs een groot huis op de kop getikt, dat
hij zelf heeft verbouwd. “Het verschilt wel
van straat tot straat,” zegt hij. De ene
straat is rustig en veilig en een straat
verder kan het van het ene op het andere moment crisis zijn. Als artiest kom je
vaak pas laat thuis en “s nachts is het op
straat toch echt anders dan overdag.”
“Hagenezen onderschatten de kwaliteiten van Den Haag,” stelt hij. “Neem bijvoorbeeld deze buurt. De Stationsbuurt
is aangemerkt als een Krachtwijk, maar
het barst hier van bekende, hoogopge-

leide en zeer creatieve bewoners.
Zij doen ontzettend leuke dingen in
deze buurt en het centrum.” Als
voorbeelden noemt hij Joris Hentenaar, bekend cameraman en medeorganisator van de Carnivale in
het Huijgenspark, en Johan Doesburg, theaterregisseur van het Nationaal Toneel. “Als de gemeente
niet zo moeilijk zou doen, zouden
de verbeteringen veel sneller gaan.
Onder de bewoners leven nog veel
meer wensen en goede ideeën.
Een kiosk in het Huijgenspark bijvoorbeeld.” Martijn zou deze zo zelf willen beginnen, maar stuit hierbij op weerstand van de gemeente. “Als dit soort
initiatieven van buurtbewoners
worden tegengehouden, dan
gaan de veranderingen erg langzaam,” vindt hij. “Er zou veel
meer rekening gehouden kunnen
worden met wat bewoners zelf
willen.” De kanoverhuur vindt hij
op zich een goed initiatief. “Het is
alleen jammer dat je nu niet
meer met je eigen bootje kunt
gaan varen vanaf de Bierkade.”

geldt dit voor meer bewoners, want helaas komen er maar weinigen naar dit
overleg.
Omdat Martijn ook vanavond nog moet
optreden, ronden we het nogal serieus
geworden gesprek af. We waarderen het
erg dat hij zich zo spontaan en onvoorbereid voor deze krant liet interviewen.
Misschien moeten de medewerkers van
de gemeente en woningbouwverenigingen „s avonds wat vaker gaan eten in
een van de vele restaurants in de buurt.
Onverwacht ontmoet je hier interessante
mensen en hoor je wat er onder de
buurtbewoners leeft.
Franka Korteweg

Wensen en goede ideeën
We wijzen Martijn op het Groot
Wijk Overleg dat zes keer per
jaar plaatsvindt. In dit overleg
bespreken de bewonersorganisatie Het Buurtstation, gemeente, woningbouwverenigingen en
politie bespreken er de ontwikkelingen in de Stationsbuurt. Ook
individuele bewoners zijn hier
welkom om hun klachten en
wensen te bespreken. Martijn
gelooft hier niet zo in en geeft
aan dat zijn drukke agenda dit
vaak ook niet toelaat. Blijkbaar

Fotoboek Marc Susan verschenen: uniek document van Stationsbuurt
“Ik zou er een boek van kunnen maken.”
Die woorden sprak buurtbewoner Marc
Susan in Hollands Spoor van maart dit
jaar over de foto‟s die hij in de Stationsbuurt maakt. Honderden had hij er toen
al. Het is hem nu gelukt: zijn fotoboek
“The street where I live” is uit!

Horecagangers, bekladde schuttingen,
markante figuren, geveldetails, het
Huijgenspark door alle seizoenen heen,
mensen in alle kleuren en stemmingen:
al die elementen die onze buurt zo bijzonder maken, zijn terug te vinden in
Marc Susan‟s boek. Het is een prachtig
tijdsbeeld van de Stationsbuurt in de

afgelopen jaren. Vol herkenbare plekken
en situaties, en toch ga je met andere
ogen naar je eigen buurt kijken. En met
een beetje trots.
Marc gaf het boek in eigen beheer uit. Al
tot over onze landsgrenzen wordt het
boek verkocht. Wilt u ook zo‟n uniek document over onze buurt? Zoekt u nog

een kerstcadeau of – voor ondernemers
- een relatiegeschenk? U kunt het boek
inkijken en bestellen op http://
nl.blurb.com/ (zoek op Marc Susan)
Als u op enig andere manier met Marc
wil samenwerken aan een volgende editie van zijn boek, neem dan contact op
via mrcsusan@gmail.com.

Foto‟s uit het boek van Marc Skusan.
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Het wijkje met hofjeswoningen was oorspronkelijk
bedoeld als opvang van
„asocialen‟ en werd in de jaren tachtig gerenoveerd tot goedkope sociale woningbouw. Rond 2009 zou het worden afgebroken en werden alle bewoners uitgezet. De
sloop stagneerde door de bouwcrisis maar
nog dit najaar worden de straatjes door Staedion omgebouwd tot kunstenaarswijkje.

Rode Dorp herleefde nog 1 keer
“Tering hé!” roept opa vanuit zijn rolstoel
als zijn straatje in het Rode Dorp volstroomt met zo‟n 25 vreemde types van
jong tot oud. Het is oktober 2012. Het
dorp is allang ontruimd, toch lopen er
meiden met korte rokken en netkousen
en gasten met spieren en tattoos rond.
Ondanks 10 graden met motregen.
Is dit een tijdsprong, een luchtspiegeling,
een project X? Nee, het zijn spelers en
figuranten van Toneelgroep DTS (Durf
Te Spelen) op locatie voor het bijzondere toneelproject „Het Rode Dorp‟.
Ik mag een repetitie meemaken.
Regisseur Maarten Bakker heeft aan de
hand van verhalen van vroegere bewoners drie scènes geschreven met als

gemeenschappelijke thema‟s zwangerschap en het harde leven in dit achterstandsbuurtje. De groep heeft daarvoor
van Woningcorporatie Staedion de beschikking gekregen over vier van de woningen. Tijdens ieder van de acht voorstellingen wordt in drie huisjes vier maal
dezelfde scène van ongeveer 20 minuten gespeeld voor 5 tot 10 personen. Het
publiek wordt na ieder fragment naar het
volgende huisje geleid. De volgorde is
daarbij niet belangrijk omdat elk tafereel
een losstaand verhaal is, hoewel de dingen die buiten gebeuren een overloop
hebben. Het vierde huisje is als bar/foyer
waar ook gespeeld wordt, opgenomen in
de route als pauzemoment.

Het plan vergt heel wat organisatie en
dat blijkt wel tijdens de repetitie. Het lijkt
meer op een filmset dan een avondje
repeteren voor toneel. Maarten verdeelt
aan het begin alle taken aan de groep
en daarna verloopt alles wonderwel in
georganiseerde chaos. Een aantal mensen krijgt corvee; toiletten schoonmaken,
ramen doorzichtig maken, enz. Ieder
groepje speelt een aantal malen hun
stukje na wat snelle tekstrepetities.
Maarten en een assistent lopen van
huisje naar huisje en geven aanwijzingen. Er wordt veel in spel gelachen en
geschreeuwd. Iemand loopt zo overtuigend hard vloekend een pandje uit dat
iedereen terugdeinst. “Hadden we de
bewoners niet moeten waarschuwen?”
Spoedig blijkt dat niet nodig; een paar
studenten in een buurhuisje zorgen zelf

voor de nodige decibellen bij een onderlinge ruzie. Daar hoef je blijkbaar geen
aso voor te zijn.
Niemand kijkt op van de gespeelde
Sjonnies en hoertjes die rondlopen.
Maar natuurlijk ging het er in werkelijkheid minder rauw aan toe. Hoewel de
typetjes heel natuurlijk lijken, zijn ze net
als de situaties behoorlijk overdreven.
Anders is het niet interessant voor het
publiek.
Een paar weken na de repetities overtroffen de voorstellingen de verwachtingen. Hoewel ik blij was dat een paar lieve ex-bewoonsters die ik regelmatig bezocht, dit niet hebben gezien. Ze zouden
zich niet herkend hebben.
Gary van der Heemst

Haags Kerstarrangement 2012: Salonboot Rondvaart Den Haag in Kerstsfeer
fonisch via het Haagse VVV op 0900340 35 05 (€0,45 per minuut).
Gegevens Kerstrondvaarten 2012:
Data: 20 tot en met 23 december 2012
Afvaartijden: 17.00, 19.00 en 21.00 uur
Afvaartlocatie: Historische Haven aan
het Zieken Den Haag (verlengde Spui)
Prijs: 19,95 euro per persoon inclusief
rondvaart en 2 consumpties

Salonboot Den Haag & Delft organiseert
traditiegetrouw speciale Kerstrondvaarten tijdens de dagen voor Kerst aan
boord van de antieke Salonboot Oriënt.
De Kerstrondvaarten vinden dit jaar
plaats in de periode van 20 tot en met 23
december en starten vanuit het centrum
van Den Haag.

Meer informatie via
http://www.salonbootdenhaag.nl/

Ervaar de betovering van een rondvaart
op een antieke Salonboot tijdens de gezellige dagen rondom Kerst en geniet
van de duizenden lichtjes langs het water rondom Den Haag en Voorburg.
Tijdens de Kerstrondvaarten vaart de
antieke Salonboot Orient vanaf het Zieken in het centrum van Den Haag in de
richting van de oude landhuizen aan het
water rondom Voorburg. Tijdens de
rondvaart passeert men het oude havenkantoor aan de Goudriaankade met het
bekende embleem van de ooievaar, familiepark Drievliet, het voormalig buitenhuis van Constantijn Huygens en Savelberg in Park Vreugd en Rust.

fortabel verwarmd. De rondvaarten vinden plaats in de periode van 20 tot en
met 23 december 2012 met afvaarten
om 17.00, 19.00 en 21.00 uur. De kosten bedragen 19,95 euro per persoon
inclusief 2 consumpties. Vooraf reserveGasten kunnen aan boord genieten van Tijdens de decembermaand is de antie- ren wordt aanbevolen. Dit kan online via
Glühwein en warme chocolademelk, ter- ke salonboot Orient sfeervol versierd.
Daarnaast is het schip overdekt en com- http://www.salonbootdenhaag.nl/ of tele-
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wijl een gids verhalen vertelt uit het rijke
historische verleden van Den Haag en
Voorburg. Bij aankomst terug in Den
Haag heeft men een mooi zicht op de
nieuwe skyline van het Haagse centrum.
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Oud en Nieuw in Den Haag
Oud en Nieuw is een gezellig feest voor alle
Hagenaars. De gemeente en politie doen er
alles aan om de nacht goed en veilig te laten
lopen. Ook ú kunt meehelpen aan een veilige
jaarwisseling in uw buurt.
In de aanloop naar de jaarwisseling is het belangrijk dat er geen rommel op straat ligt dat in
brand gestoken kan worden. Gemeente, politie
en corporaties doen dan ook hun best om
brandbare spullen snel op te ruimen. Ook u
kunt helpen de straten schoon te houden. Dat
doet u zo:
 Zorg dat er geen rommel op straat ligt! Gooi
uw huisvuil altijd in de ondergrondse containers.
 Zet grofvuil alleen op straat als u een afspraak heeft gemaakt via de Grofvuiltelefoon (070-3660808)
 Ziet u voorafgaand aan de jaarwisseling
troep op straat? Meld dit dan aan de gemeente op telefoonnummer 14070 (op 31
december bereikbaar van 08.00 - 20.00)
 Ziet u tijdens de jaarwisseling brandbaar
materiaal op straat? Bel dan de politie op
0900-8844

Buurtcolumn

gebruiken. Van de ruim 1800 parkeerautomaten in Den Haag worden er 900 afgeschermd.
Dit om schade te voorkomen. Vanaf 2 januari
vinden er weer parkeercontroles plaats.
Houdt u een oogje in het zeil?
Ziet u iets verdachts of ziet u dat iemand brand
sticht of iets vernielt? Meld dit dan bij de politie.
Welk nummer belt u wanneer?
 Bij spoed: 112 > bijvoorbeeld als u getuige
of slachtoffer bent van een misdaad of ongeluk
 Heeft het geen haast: (0900) 88 44 > u hoort
bijvoorbeeld dat er kerstbomen worden verzameld voor een vuur
 U wilt anoniem blijven: (0800) 70 00 (Meld
Misdaad Anoniem) > omdat u bijvoorbeeld
bang bent voor vervelende reacties
 En u kunt natuurlijk ook altijd een politieagent op straat aanspreken en een melding
doen.
Inzamelactie vuurwerk en kerstbomen: doe
mee en win
Help mee om kerstbomen en vuurwerkresten
op te ruimen en krijg een beloning! Wie een
kerstboom of een zak met vuurwerkresten inlevert bij het inleverpunt op het Huijgenspark,
tussen 12.00 - 16.00 uur, krijgt een kaartje met
een unieke code. Met de gespaarde punten kun
je leuke beloningen krijgen. Heb je een „gouden
code‟ gekregen? Dan heb je één van de hoofdprijzen gewonnen! De actie „Opgeruimd St(r)aat
Netjes‟ wordt dit jaar gehouden op 28 december 2012 én van 2 t/m 5 januari 2013. Meer
weten? Kijk op: www.crownies.nl voor alle info.

Vervangende inzameldagen oud papier en gftafval
Dit jaar valt zowel kerst als nieuwjaarsdag op
doordeweekse dagen. Tijdens deze feestdagen
wordt het oud papier en gft-afval op andere dagen opgehaald dan u gewend bent.
 Het gft-afval wordt opgehaald op donderdag
27 december
 Het oud papier wordt opgehaald op maandag 7 januari 2013
Vuurwerk
De regels
Inzameldagen kerstbomen
Op dinsdag 8 en 15 januari kunt u uw kerst-  Vuurwerk (ver)kopen mag op: 28, 29 en 31
december. Op zondag 30 december mag
boom aan de straat zetten.
geen vuurwerk gekocht of verkocht worden.
Deze wordt tegelijk met het gft-afval ingezameld.
 Vuurwerk mag alleen verkocht worden aan
personen van 16 jaar of ouder.
Vuren op straat

Vuurwerk afsteken mag op 31 december
Het is verboden om op straat vuur te maken,
vanaf 10 uur 's ochtends tot 2 uur ‟s nachts.
óók tijdens Oud en Nieuw. Hier wordt streng op

Vuurwerk afsteken vóór oudejaarsdag is dus
toegezien. Op een aantal plekken in de stad
verboden!
organiseren bewoners vreugdevuren. Hierover
zijn heldere afspraken gemaakt met gemeente, Legaal vuurwerk
politie en brandweer. Houd de stadsd-  Koop vuurwerk alleen bij de gecontroleerde
eelpagina‟s op www.denhaag.nl in de gaten
en goedgekeurde vuurwerkverkooppunten.
voor de locaties.
 Bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar.
Gratis parkeren rond de jaarwisseling
Kijk voor meer inforOp 30 december vanaf 18.00 uur, 31 december matie op www.halt.nl
en 1 januari 2013 tot 24.00 uur kunt u uw auto of www.brandweer.nl.
overal in Den Haag gratis parkeren. Op deze
data vinden er geen parkeercontroles plaats.
Uw bezoek hoeft geen bezoekersvergunning te

OmgevingsAlert
Makkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je buurt?
Willen weten dat er een grote verbouwing in je straat aankomt? Weten dat je buurman een uitbouw
gaat bouwen die jou de zon ontneemt? Waar grote schuttingen of
nieuwe industrie gaat komen? Waar
bomen gekapt worden in jóúw
buurt? Vooraf zien dat er reclameborden of dakkapellen zijn gepland?
Als burger heb je recht om bezwaar
te maken tegen bepaalde vergunningaanvragen. Maar om van dat
recht gebruik te maken, moet je wel
weten wat voor vergunningaanvragen er lopen. En dat betekent in
veel Nederlandse gemeentes dat je
wekelijks het huis-aan-huiskrantje
moet spellen op kleine lettertjes (en
dat je bij wijze van spreken niet
lang op vakantie gaat, geen NEENEE-sticker op je brievenbus hebt
en precies weet hoe alle straten in
jouw buurt heten). Wij vinden dat
niet meer van deze tijd en willen dit
met de OmgevingsAlert makkelijker
te maken.

Download nu ook de gratis app
voor
iPhone
(http://itunes.com/apps/
omgevingsalert)
of
Android
(https://play.google.com/store/apps/
details?id=nl.omgevingsalert.
android_app)
en blijf op de hoogte.

Prachtwijk
‘Je kan de column die je vorig jaar december schreef wel weer
plaatsen,’ zegt een van mijn redactiecollega’s voor de grap.
‘Nee,’ zeg ik, ‘ ik weet dat een column een kritische ondertoon
hoort te hebben, maar dit keer wordt het een positieve eindejaarscolumn. Er is dit jaar zoveel gebeurd en verbeterd in de
buurt.’ Een column is veel te kort om alle positieve ontwikkelingen in onze krachtwijk op te sommen. Ik kan met gemak een hele pagina vullen. Vanwege ruimtegebrek licht ik er een paar
hoogtepunten voor u uit. Hier komen ze.
Ten eerste de verkeersveiligheid. Op de Stationsweg/Oranjelaan
zaten een stuk minder auto’s klem tussen de hoek en de tram.
Ook het aantal overhoop gereden voetgangers en fietsers op het
Rijswijkseplein viel mee. Ten tweede de buurtvernieuwing. Het
speeltuintje op het Hofwijckplein is opgeknapt met tweedehands
speeltoestellen. De schuttingen op de stoep van de Stationsweg
en de Oranjelaan zijn naar achteren geplaatst en Geste heeft een
nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor bouw op
het brede deel van de Stationsweg. Met de ondernemers en het
bedrijfsleven gaat het ook goed. In de bazaar zitten nog steeds
een paar volhardende winkeliers. Het belastingkantoor huisvest
nu kleine bedrijfjes en in Station Hollands Spoor heeft ruim vijf
maanden een Hemaatje gezeten.
Ook over het openbaar vervoer mogen we niet klagen. Bus 18
reed nog het hele jaar.
En de kunst natuurlijk. Het lichtplan is nog niet uitgevoerd, maar
ook nog niet van de baan. In de Stationshal klinkt muziek variërend van klassiek tot Spaanse flamenco. Al dansend ren ik ’s morgens naar de trein. Pulchri opende een tentoonstelling met tekeningen van Hollands Spoor, waar tout bourgeois Den Haag op af
kwam. En niet te vergeten het afvalreinigingsmanagement.
Dankzij de Orac’s is onze buurt een stuk schoner. De bewonersorganisatie gaat onverstoorbaar door met belangenbehartiging
en het bestuur heeft weer enkele nieuwe leden. Zo kan ik nog
eindeloos doorgaan. O ja, en mijn fiets is dit jaar niet gestolen,
dus de criminaliteit is ook gedaald.
Al met al is het een hele lijst met positieve ontwikkelingen. En
dan heb ik het nog niet eens gehad over de paradepaardjes in
onze buurt zoals Jazz aan de Gracht, de Carnivale, de nieuwe restaurants, de skatebaan in het Huijgenspark en het mooie fotoboek van de Stationsweg.
We kunnen terugkijken op een mooi jaar, waarin de veiligheid en
leefbaarheid in onze buurt flink zijn verbeterd, vindt u ook niet?
Volgens Marnix Norder wordt het de komende jaren zelfs nog
beter. De vergunning aan Geste kan nog in 2012 worden verleend, de bouw kan in maart 2013 starten en de panden kunnen
medio 2014 worden opgeleverd, schrijft hij in november in een
brief aan de commissie ruimte. Helaas is onze “naïeve” wethouder al weer door de tijd en door Geste ingehaald, maar vanwege
de positieve insteek van deze column stel ik voor dat ik deze informatie maar even achterwege laat.
Franka Korteweg

Terug in de buurt
Wie is toch die man die op zondag of een andere dag van de week de bewonerskrant Hollands Spoor komt bezorgen?
Dat is Gary van der Heemst. Samen met redactielid Madeleine Steigenga is Gary al vanaf
het begin als vrijwilliger bij de krant betrokken.
Hij schrijft, maakt foto‟s, doet de vormgeving en
bezorgt de krant. Dit doet hij dus al jaren. In
zijn eentje en op zijn dooie gemak voorziet hij
iedere brievenbus van een krant. Weer of geen
weer.
Ook is Gary heel actief in de Haagse toneelwereld, onder meer als scenarioschrijver, recensent en regisseur. In de Stationsbuurt is hij
vanaf het begin betrokken bij het Buurttheater,
waar hij aan heel wat producties heeft meegewerkt
Het bijzondere is dat Gary de laatste jaren zelf
niet in de Stationsbuurt woonde, maar bij onze
buren in de Schilderswijk. In november is hij
weer terugverhuisd naar de onze wijk.
Gary, het mag wel eens geschreven worden:
we vinden je een topvrijwilliger. We heten je
van harte welkom (terug) in de Stationsbuurt.
De redactie

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR

JANUARI 2013

11

Openingstijden:
W erkdagen
08.30 - 17.30 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur
Stationsweg 31
2515 BH Den Haag

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

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Stichting Eykenburg heeft momenteel ongeveer 100
vrijwilligers die allemaal iets betekenen voor onze cliënten.
Het varieert van het bezoeken van nieuwe bewoners tot het assisteren bij
het koersbal of het begeleiden van de bewoners tijdens de wekelijkse uitstapjes. En die uitstapjes kunnen we bijvoorbeeld wekelijks organiseren
doordat wij vrijwillige chauffeurs hebben die onze bus kunnen besturen!
Kortom… elke vrijwilliger is van onschatbare waarde!
Maar… we hebben er nog steeds meer nodig.

Zo zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de volgende taken:

Vrijwilligers voor het rondbrengen van koffie/thee/brood:
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om in de ochtend
of de late namiddag op een afdeling in het Van Limburg Stirumhuis rond te
gaan met de broodkar. Er wordt dan koffie/thee+ broodmaaltijd rondgebracht. Natuurlijk is er dan ook tijd voor een praatje met de bewoners.
Voor de ochtendronde is dit tussen 08.00 en 10.30 uur en voor de
avondronde is dit tussen 17.00- 19.30 uur.

Vrijwilligers voor ziekenhuisbegeleiding:
Helaas hebben sommige bewoners geen directe familie om hen te begeleiden.
Wie heeft er tijd om eens met een bewoner naar het ziekenhuis te gaan
voor een afspraak bij een specialist?

wenst alle wijkbewoners een gelukkig en gezond
2013 toe
en hele fijne dagen daarvoor

Mocht u geïnteresseerd zijn in een van bovenstaande taken, neemt u dan
contact op met het Zorgkruispunt telefoon 070-7507000.
Wij hopen van harte op nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers,
want… vrijwilligers zijn onmisbaar in onze organisatie!

Stationsweg 53
2515 BJ Den Haag
www.winstonweiwei.nl
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