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Oliebollenkraam  

Hollands Spoor 

 

Kom langs voor  

oliebollen, appelbeignets en nog veel meer 
 

Tot en met 16 januari elke dag tot 23.00 uur geopend 
(m.u.v. Eerste Kerstdag) 
 

U vindt ons op het Stationsplein naast de hoofdingang 
 

Volg ons op Facebook: Oliebollenkraam Hollands Spoor 

10 jaar Hollands Spoor  
40 nummers in 10 jaar! 

 

Wijkkrant Hollands Spoor verschijnt al tien 

jaar lang viermaal per jaar. Niet slecht voor 

een niet-commercieel blad, gemaakt door 

vrijwilligers. Een samenvatting op pagina 3 

Lusthof XL 
kreeg Zilveren Hulde voor meest vernieuwende 

vrijwilligersbeleid van de stad.           pagina 8 

Jan Ligthartschool 
“Leren leren is leuk” 

Interview met directeur Christine Leenderts 

en docente Lydia Dijkhuis.             pagina 9 
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“Je behandelt geen schouder, maar  

je behandelt een mens.”   
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Actie Van der Duijnstraat  
tegen verkeersoverlast 
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 Wildbreiwerk 
Sanja Tork en Ingrid Tieken waren 

creatief met wol.             pagina 5 

 

Halsbandparkieten  
Als iets de gemoederen in de Stationsbuurt 

bezig houdt, dan zijn het wel deze talloze  

felgroene beestjes met rode snavel in het  

Huijgenspark.                           pagina 8 
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Adressen 
Buurtstation Stationsbuurt 

Stationsweg 6,  

2515 BN Den Haag 

tel. 363 49 93  

info@buurtstation.nl 

www.buurtstation.nl 

open: maandag  10.00-13.00  
 

Wijkcentrum Parada 
Van Limburg Stirumstraat 280 
2515 PT Den Haag 
Telefoon 070 2052210 
wijkcentrumparada@zebrawelzijn.nl 
 

Stichting Samen Sterk 

Zieken 103 

38 86 623 (10-22 uur) 

info@samensterkdenhaag.nl 

www.samensterkdenhaag.nl 
 

Politie Haaglanden 

bureau Hoefkade 350: 

telefoon 0900 8844, of mail naar   

simon.daw@haaglanden.politie.nl. 

 

11e jaargang nr. 1 
 

Stationsweg 6 

2515 BN Den Haag 

hs@buurtstation.nl 

Redactie:  
Annemarijke Jolmers 

Vries Kool  

Franka Korteweg 

Madeleine Steigenga  

Mildo van Staden  

samenstelling en lay out:  

Gary van der Heemst 
 

HS staat als pdf en flipboek op: 

www.buurtstation.nl/wijkkrant 
 

Volgende edities: 

Bezorging             deadline 

#41  half maart   1 maart 

#42  half juni      1 juni 

Advertenties  
Hollands Spoor is een krant op A3-
formaat van 12 pagina’s en 
verschijnt 4  keer per jaar in een 
oplage van 5.000 stuks.  
De krant wordt huis-aan-huis be-
zorgd in de Stationsbuurt en in 
winkels en horeca in stapeltjes 
neergelegd.  
 

Advertentieprijzen: 

Hele pagina  1000 mm2 € 440 

1/2   pagina   500 mm2  € 220 

1/4   pagina   250 mm2  € 110 

1/6   pagina   185 mm2  €   85 

1/8   pagina   125 mm2  €   55 

1/16 pagina     65 mm2  €   35 
 

Aanleveren als plaatje (jpg, png, gif), 

of als Word-bestand.   

Een pdf verliest scherpte waardoor 

tekst minder goed leesbaar wordt. 

U krijgt gratis hulp bij de opmaak van 

een advertentie.  

Bewonersorganisatie Buurtstation 
Bewonersorganisatie Buurtstation is 
een stichting die op neutrale grond-
slag een goed woon-, werk- en leef-
klimaat in de Stationsbuurt bevor-
dert. De belangen van de bewoners 
staan hierbij voorop. 
 

Het Buurtstation heeft een kantoor-
tje aan Stationsweg 6, dat op maan-
dag is geopend van 10.30 - 13.00 uur 
(telefoon: 3634993).  
De vergaderruimte kan door groepen 
uit de buurt worden gebruikt (max. 
12 personen) tegen een kleine onkos-
tenvergoeding. Aanvragen kan via 
info@buurtstation.nl. 
 

Het Buurtstation bestaat geheel uit 
vrijwilligers. De stichting wordt één 
dagdeel per week administratief  
ondersteund door Carla Janmaat.  
Het bestuur van de stichting wordt 
elk jaar gekozen door buurtbewoners 
op de bewonersavond.  
 

Het bestuur bestaat uit:  
voorzitter Harrie Kampf,  
vice voorziter Cathelijne Dommerholt 
penningmeester Ern Ramcharan en 
Peter Tolenaars.  
 

Betrokken en actieve vrijwilligers vor-
men de zogeheten 'kerngroep' van 
het Buurtstation. Iedere Stations-
buurtbewoner die zich wil inzetten 
voor doelen en/of activiteiten van 
Buurtstation is van harte welkom in 
deze kerngroep. Aanmelden kan via 
info@buurtstation.nl. 
 

Leefbaarheidsoverleg  
(voorheen: GWO)  
Het Buurtstation organiseert vijf keer 
per jaar het Groot Wijk Overleg 
(GWO). Dit overleg is bedoeld om de 
leefbaarheid van de Stationsbuurt te 
verbeteren. Buurtbewoners kunnen 
klachten of ideeën direct bespreken 
met gemeenteambtenaren, de wijk-
agent of de woningcorporatie. Het 
Buurtstation zit dit overleg voor en 
let op het nakomen van de afspraken. 
 

Het volgende Leefbaarheidsoverleg  
is op 3 februari 2016 in Samen Sterk 
(Zieken 103) om 19.30 uur. 
 

Website en digitale nieuwsbrief 
Actuele informatie over de Stations-
buurt en het Buurtstation kunt u vin-
den op de website 
www.buurtstation.nl.  
 

Nieuwtjes over de buurt, zoals activi-
teiten en bijvoorbeeld gemeentelijke 
plannen met de buurt kunt u ook le-
zen in onze digitale nieuwsbrief. U 
krijgt deze via de mail als u zich hier-
voor aanmeldt op  
info@buurtstation.nl . 
 
 

Meer informatie: 

info@buurtstation.nl 

www.buurtstation.nl 

http://twitter.com/BuurtStation 

Facebook.com/BuurtStation  

 

 

Op 28 oktober - alweer een tijdje geleden dus - was de bewonersavond 

van het Buurtstation. Daarin werd teruggekeken op de activiteiten van 

het afgelopen jaar. Een belangrijk agendapunt was ook de samenstelling 

van het bestuur.  
 

Paul Houtman nam onder dankzegging afscheid. Harrie Kampf, Cathelijne 

Dommerholt, Peter Tolenaars en Ern Ramcharan blijven en vormen vol-

gend jaar het bestuur van het Buurtstation.  

Het minder goede nieuws is dat het niet is gelukt om nieuwe mensen en-

thousiast te maken voor een bestuursfunctie. Dit is een aandachtspunt, 

want drie van de vier bestuursleden hebben aangegeven dat het na acht 

jaar hun laatste bestuursjaar wordt.  

Mensen die zich aangetrokken voelen om actief te worden in het Buurt-

station zijn dus zeer welkom.  

Lijkt je dat wat, zoek dan contact via de website van het Buurtstation:  

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

 

De plannen van het Buurtstation voor 2016 zijn nog niet compleet, maar 

een paar evenementen kunnen wel alvast onder de aandacht worden ge-

bracht. Het betreft: 

 Rond maart: afronding van het kunst-lichtproject op de Stationsweg 

met de borden boven de straat van de kunstenaar Bob Bonies 

 Lentereceptie 22 april 

 Ondersteund door Buurtstation: KinderKoningsdag, 27 april 

 Ondersteund door Buurtstation: Haagse Culturele Parade, festival in 

Huijgenspark 4 juni 

 Open Podium Oranjeplein: 1 en 2 juli 

  

Er kan echter nog veel meer. Binnen het Buurtstation, de kerngroep,  

reguliere leden en bestuur zijn er altijd meer ideeën over leuke en nuttige 

activiteiten voor buurt en buurtbewoners dan we kunnen uitvoeren.  

Met meer mensen wordt meer mogelijk om samen met elkaar en voor  

de buurt te doen. Met name de omvang van het bestuur beperkt op het 

moment onze mogelijkheden. Doe met ons mee: leuk voor jezelf, de  

Stationsbuurt en je buurtgenoten!  
 

Harrie Kampf 

Bewonersavond Buurtstation:  

Doe mee! 

mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:wijkcentrumparada@zebrawelzijn.nl
mailto:info@samensterkdenhaag.nl
http://www.samensterkdenhaag.nl
mailto:simon.daw@haaglanden.politie.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/BuurtStation
http://www.buurtstation.nl/contact.html
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Den Haag is een zeer gewilde stad voor de-

monstraties en manifestaties. Het Malieveld en 

de Koekamp worden hiervoor veel gebruikt.  

De laatste tijd lijkt ook de Schilderswijk een  

populair gebied voor demonstraties. Zo kwam 

er voor 1 november een aanvraag voor een  

demonstratie met als thema ‘Vluchtelingen  

Welkom’. De organisatoren hadden een route 

uitgestippeld vanaf het Centraal Station, via 

het centrum naar de Schilderswijk.  

Vanwege eerdere onlusten in de Schilderswijk, 

werd door de burgemeester geen toestem-

ming voor deze route gegeven. De route werd 

verlegd naar de Stationsbuurt en de demon-

stratie eindigde die zondagavond met toespra-

ken en muziek in het Huijgenspark.  

Van enkele buurtbewoners begreep ik dat zij 

zich nogal overvallen voelden door de demon-

stratie in het Huijgenspark. Wordt “ons” park 

nu opeens demonstratiegebied en waarom 

wisten wij hier niets van?  
 

Waar een demonstratie plaatsvindt hangt af 

van de aanvraag. Iedereen is vrij om een aan-

vraag te doen. Voor de politie, die ook bij de 

beoordeling van een aanvraag betrokken 

wordt, staat veiligheid voorop. Een van de  

criteria voor de politie is dat, als een demon-

stratie uit de hand loopt, de groep door de po-

litie ingesloten kan worden. En dit is in het 

Huijgenspark wel het geval. Maar dit wil niet 

zeggen dat het Huijgenspark een vast demon-

stratiegebied wordt. Het einde van de demon-

stratie in het Huijgenspark verliep overigens 

feestelijk en zonder problemen. Er werd soep 

uitgedeeld en het park werd weer netjes zon-

der afval achtergelaten. 
 

Wat betreft informatievoorziening over de-

monstraties en allerlei andere zaken, adviseer 

ik iedereen om het (lokale) nieuws in de gaten 

te houden. Hiervoor zijn voldoende bronnen, 

zoals de krant, internet, regio15, Omroep 

West, Twitter, noem maar op.  
 

In deze donkere maanden, waarin het aantal 

inbraken meestal toeneemt, is het ook verstan-

dig om extra goed in de gaten te houden wat 

er in de buurt gebeurt.  

Vertrouwt u iets niet, bel dan de politie. 
 

Ik wens u een goede jaarwisseling! 

 

Simon Daw 

 

 

 

 

Bel bij  

spoedgevallen: 112,  

en anders 0900 8844  

of Meld Misdaad  

Anoniem 0800 7000. 
 

Meer weten over de activi-

teiten van de wijkagenten: 

volg ons op:  

Column 

De Wijkagent 

https://twitter.com/wagstationsbrt  

Kleine geschiedenis van de krant 

Wijkkrant Hollands Spoor verschijnt al tien jaar 

lang viermaal per jaar. Niet slecht voor een niet

-commercieel blad, gemaakt door vrijwilligers. 

In de jaren zeventig en tachtig was wijkkrant 

Hollands Spoor in lijn met de tijdgeest een ech-

te ‘aksiekrant’, compleet met old school getypte 

letters. Het was een spreekbuis voor buurtbe-

woners in actie tegen iets; tegen leegstand, te-

gen verloedering, tegen overlast, tegen tippe-

len, tegen van alles en nog wat.  
 

Toen de Stationsbuurt vanaf medio jaren ne-

gentig stapje voor stapje uit het moeras om-

hoog kwam, was er met wisselende redacties en 

frequenties een buurtkrant die van die ontwik-

kelingen verslag deed. In 2004 deden buurtbe-

woners Driek Berndsen en Chris van de Wete-

ring een poging om de krant weer nieuw leven 

in te blazen, maar door gebrek aan middelen en 

medewerkers bleef het bij twee edities.  
 

Twee buren op het Stationsplein, Gary van der 

Heemst en Jan Verheij, misten informatie over 

de buurt en begonnen in de zomer van 2005 

samen met opbouwwerker Bonny van der Burg 

van het Buurtstation aan een nieuwe krant. Als 

proefnummer werd een informatiefolder van 12 

pagina’s gemaakt over de gebruikersruimte aan 

het Zieken. Op de eerste redactievergadering 

op 21 juni 2005 kwamen alleen de initiatiefne-

mers opdagen. Maar na wat betere voorberei-

dingen werd op een ruim bezochte bijeenkomst 

op 28 maart 2006 een goedwerkende redactie 

samengesteld. Dat was de start van wijkkrant 

Hollands Spoor zoals we die nu kennen. De eer-

ste editie werd op 31 mei 2006 door Jan en Ga-

ry zelf opgehaald bij de drukker in Maassluis en 

door de hele redactie in feeststemming rondge-

bracht in de buurt. Sindsdien verschijnt de 

krant elk jaar 4 keer. De krant wordt in zijn ge-

heel gemaakt door vrijwilligers uit de buurt, die 

het leuk vinden stukjes te schrijven, de krant op 

te maken en advertenties te werven. De enige 

onkosten die worden gemaakt zijn de drukkos-

ten. Deze worden deels betaald door het Buurt-

station en deels uit advertentie-inkomsten. 
  

De huidige redactie is een klein en enthousiast 

team van buurtbewoners, bestaande uit Gary 

van der Heemst, Madeleine Steigenga (beiden 

vanaf nummer 1), Annemarijke Jolmers (vanaf 

nummer 3), Franka Korteweg (vanaf nummer 

15) en Vries Kool (vanaf nummer 4). In de loop 

der jaren maakten nog ca. tien andere buurtge-

noten voor kortere of langere tijd deel uit van 

de redactie. 
 

Kleine geschiedenis van de wijk 

Tien jaar Hollands Spoor is ook tien jaar ge-

schiedenis van de wijk. Die veertig nummers 

doorbladerend valt het één en ander op.  

De eerste twee nummers werden gesierd door 

foto’s van een bouwput ter hoogte van het  

Rijswijkse Plein.  

Het Strijkijzer in wording verraste de buurt. Een 

paar nummers later verscheen een paginagrote 

advertentie van Vestia om te bezweren dat ze 

wat aan het mysterieuze gefluit gingen doen. 

Het Strijkijzer is inmiddels een blikvanger voor 

de buurt (naast het symbool van de grootheids-

waanzin van het bijna gefailleerde Vestia, maar 

dat is een ander verhaal). Sowieso ging het in 

de krant vaak over bouwplannen die soms wel, 

maar vaker niet werden gerealiseerd. Een spil 

hierin was de inmiddels overleden Gerard  

Stevers van de Geste Group, die in een van de 

eerste nummers werd geïnterviewd. Naast een 

typische projectontwikkelaar bleek hij ook een 

recht-door-zee Hagenees met het hart op de 

goede plaats voor de Stationsbuurt.  
 

Buurtbewoners 

De krant ging niet alleen over gebouwen, maar 

vooral ook over mensen. In die tien jaar be-

zochten veel prominenten de wijk, zoals tal van 

wethouders, twee opeenvolgende ministers 

krachtwijkenbeleid (Ella Vogelaar, herinnert u 

zich haar nog?) en zelfs de koning en koningin, 

die kennis maakten met het land in hun nieuwe 

rol. Daarnaast was er ook veel aandacht voor 

gewone wijkbewoners die vertelden over hun 

leven in de buurt, zoals bijvoorbeeld de zingen-

de glazenwasser die tot op hoge leeftijd ramen 

lapte, onderwijl aria’s ten gehore brengend.  

En er waren de harde werkers die voor hun be-

roep in de Stationsbuurt vertoeven en allemaal 

– of ze nu ondernemer, stationsmanager of 

straatveger zijn – enthousiast zijn over de 

buurt. Het lukte om in veel van de veertig num-

mers een interview met een kunstenaar te 

plaatsen, van cabaretier tot beeldend kunste-

naar, van fotograaf tot graficus. In weinig wij-

ken in Nederland zou dat kunnen en dat maakt 

de Stationsbuurt bijzonder. Wat de buurt ook 

bijzonder maakt is het grote aantal evenemen-

ten en initiatieven van buurtbewoners om de 

buurt leuker te maken. Elke krant weer zie je 

het terugkomen: Fiesta de la Plaza, Lusthof XL, 

Ooievaart, Open Podium, Kinderkoningsdag, 

Carnivale, feestverlichting, stoelen in het park, 

skatebaan, Jazz in de Gracht, Luchtkussenfesti-

val, Buur(t)vrouwen en zo kunnen we nog even 

doorgaan.  
 

En tot slot is de Stationsbuurt een buurt met 

een verleden: de opkomst van de industrie en 

de spoorwegen is de oorsprong van de Stations-

buurt, waarna zich steeds nieuwe groepen ves-

tigden in de buurt, waarvan het meest tragische 

verhaal – in een van de laatste nummers opge-

tekend door Madeleine Steigenga – dat van de 

komst en het verdwijnen van de Joodse bevol-

king is. 
 

Alle 40 nummers van Hollands Spoor zijn terug 

te vinden op www.buurtstation.nl/wijkkrant/

archief14/archief.html 

 

Jubileum Wijkkrant Hollands Spoor:  
40 nummers in 10 jaar! 

Enthousiast voor Hollands Spoor? Wij zoeken jou: 
 

Redactieleden: Ben je buurtbewoner en zou je lid willen worden van de redactie Hollands Spoor? 
Nieuw bloed in de redactie is meer dan welkom. Ook zoeken wij buurtgenoten die niet in de redactie 
willen, maar het leuk vinden om af en toe een keer een stukje te schrijven of die anderszins iets wil-
len betekenen voor de krant. Heb je interesse, stuur een mail naar hs@buurtstation.nl. 
Adverteerders: Hollands Spoor wordt belangeloos gemaakt door vrijwilligers uit de buurt. De enige 
kosten die we hebben zijn drukkosten. Voor een deel zijn we afhankelijk van advertenties en vrijwilli-
ge bijdragen. Wil je een advertentie plaatsen of een financiële donatie doen, stuur een mail naar 
hs@buurtstation.nl. Voor meer informatie over adverteren: zie het colofon op pagina 2. 
 

Met hulp van de Stationsbuurt gaan we op naar de volgende tien jaar Hollands Spoor. 

https://twitter.com/wagstationsbrt
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/archief14/archief.html
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/archief14/archief.html
mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
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Heeft u vragen of hulp nodig op 
het gebied van opvoeden, werk, 
zorg of welzijn?  
 

Op www.denhaag.nl/
servicepuntsociaal vindt u alle 
informatie. Komt u er via de 
website niet uit? Dan kunt u 
bellen met 14070 of u kunt bij u 
in de buurt terecht bij een Servi-
cepunt of het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). 
 

Servicepunten  
voor al uw vragen! 
Binnen het Wijkcentrum Parada 
is een Servicepunt XL gevestigd. 
Dit is de plek waar u naartoe 
kunt gaan met vragen over on-
dersteuning en dit is ook de plek 
als u bijvoorbeeld op zoek bent 
naar vrijwilligerswerk of  voor 
ondersteunende activiteiten op 
het gebied van taal, computer-
vaardigheden en bewegen.   

Hulp bij opvoeding of ondersteuning nodig? 

U vindt het bij u in de buurt! 

 
 
 
 

Cliëntondersteuners, vrijwilligers en stagiaires in een Servi-
cepunt XL ondersteunen u en helpen u op weg. U vindt bij 
een Servicepunt XL bijvoorbeeld een ouderenconsulent, 
maatschappelijk werker of hulp bij administratie en finan-
ciën. De bestaande diensten die u van een Wijkcentrum 
kent, bieden wij ook nog steeds aan. Denk daarbij aan de 
Burenhulpcentrale, de Boodschappen Begeleidingsdienst, 
Begeleiden & rijden, het Vrijwilligerspunt, de Speel-o-
theek en advies over mantelzorg. Daarnaast zijn er ook nog 
steeds diverse activiteiten in het Wijkcentrum zoals taal-, 
computer- en naailessen.  
 
 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin:  
de plek voor alle vragen over opgroeien en opvoeden 
De meeste ouders en kinderen kennen het Centrum Jeugd 
en Gezin van een bezoek aan het consultatiebureau,  de 
schoolarts en schoolverpleegkundige. Zij volgen samen 
met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen vanaf 
de geboorte tot aan volwassenheid. Ook voor alledaagse 
vragen als:  ‘Mijn kleuter eet niet goed, mijn puber luistert 
niet of mijn schoolgaand kind voelt zich onzeker’,  kunnen 
ouders en verzorgers altijd bij het CJG terecht. Onze peda-
gogen beantwoorden uw vragen en geven cursussen voor 
zowel ouders als kinderen en jongeren.   
Zie hiervoor www.cjgdenhaag.nl.  Advies en informatie zijn 
altijd gratis. 
 
 
 

Sociaal wijkzorgteam: als kleine zorgen groot worden  
Als u met de hulp en ondersteuning van het Servicepunt XL 
en uw eigen omgeving er niet uitkomt, of de zorgen wor-
den te groot, dan bekijkt het Servicepunt XL of het sociaal 
wijkzorgteam iets voor u kan betekenen. Daarbij ontfermt 
er één professional zich over uw vragen. Gaat het om een 
gezin met kinderen, dan kunt u bij het Jeugdteam van het 
CJG terecht. Soms wordt er voor gekozen om samenwer-
king aan te zoeken tussen het sociaal wijkzorgteam en het 
Jeugdteam. 
Ook de huisartsen, wijkagent, woningbouwvereniging of 
andere professionals  uit de wijk kunnen u verwijzen naar 
het sociaal wijkzorgteam.  In zo’n sociaal wijkzorgteam 
werken medewerkers van verschillende welzijnsorganisa-
ties met verschillende kennis en ervaring samen.   
Een vaste contactpersoon van dit team maakt samen met 
u (en uw gezin) een plan om uw situatie te verbeteren. 

Wijkcentrum Parada  
(Servicepunt XL) 
Van Limburg Stirumstraat 280 
2515 PT Den Haag 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur 
Voor meer Servicepunten en 
Servicepunten XL ga naar  
www.denhaag.nl/servicepunt 

CJG Centrum 
Paviljoensgracht 1 
2512 BL Den Haag 
0800 285 40 70 (gratis) 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur 
www.cjgdenhaag.nl  

Kom gerust eens langs! U bent van harte welkom.  

Woensdag 18 november voerden bewoners van de Van der Duijnstraat 

actie tegen het sluipverkeer in hun straat. Zoals bericht in de vorige 

editie van Hollands Spoor, was de verwachting dat hun probleem dit 

najaar in de gemeenteraad zou worden besproken. Tot op heden staat 

het echter nog niet op de agenda. 
 

De bewoners bevestigden aan elke lantaarnpaal een verkeersbord  

met de snelheid die geldt in de straat (30 km), maakten met karton 

tijdelijke zebrapaden en deelden flyers en koekjes uit onder voorbij 

komende automobilisten. Onder andere werden de automobilisten erop 

gewezen dat de officiële doorgaande routes lopen via de Neherkade en 

Hoefkade. 
 

Sinds 2011 voert het verkeerscomité Van der Duijnstraat actie om de 

verkeersoverlast in hun straat tegen te gaan. Het aanleggen van ver-

keersdrempels heeft niet het gewenste resultaat gehad. Er rijdt steeds 

meer verkeer door de straat en 22% rijdt te hard. De gemeente heeft 

toegegeven dat de Van der Duijnstraat een sluiproute is geworden, 

maar weigert hier iets aan te doen. 

Actie Van der Duijnstraat  

tegen verkeersoverlast 

Stationsbuurt  

beschermd stadsgezicht? 
 

De gemeente gaat onderzoeken of de Stationsbuurt een beschermd 

stadsgezicht kan worden. Als dat kan, kunnen specifieke plekken beter 

beschermd worden. 
 

Onze buurt barst van de karakteristieke panden, hofjes, parken en 

grachten die essentiële onderdelen zijn van het stadsbeeld. Dat wordt 

ook bevestigd in het bestemmingsplan dat op 1 oktober door de ge-

meente werd vastgesteld. Als de buurt beschermd stadsgezicht wordt, 

kunnen deze plekken een betere bescherming krijgen.  
 

Daarom deed fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij het 

voorstel om onze wijk tot beschermd stadsgezicht uit te roepen.  

“Het Huygenspark en omgeving is een stedenbouwkundig, architecto-

nisch en cultuur-historisch bijzonder gebied”, citeert Bos het bestem-

mingsplan.  

“Ook het Rode Dorp, Oranjeplein, Hollands Spoor en honderden andere 

panden en hofjes zijn pareltjes in de wijk waar we zuinig op moeten 

zijn.” Wethouder Joris Wijsmuller laat nu onderzoeken of de Stations-

buurt, of bepaalde delen, kunnen worden aangewezen als beschermd 

stadsgezicht. 
 

Reageren? mail hs@buurtstation.nl. 

Gaat de gemeente de komende jaren in onze wijk de werkgelegenheid 

voor jongeren verbeteren, de economische potentie versterken, of de 

verkeersveiligheid verhogen?  

Het antwoord is: al deze drie. En meer. 
 

Dit valt te lezen in het Wijkprogramma 2016-2019 voor de Stations-

buurt dat de gemeente eind november bekendmaakte.  

Voor acht verschillende thema’s heeft de gemeente in kaart gebracht 

wat er speelt in onze wijk en welke acties gewenst zijn. Betere werk-

gelegenheid voor met name jongeren is de hoogste prioriteit.  

Behalve de al genoemde onderwerpen schrijft de gemeente onder 

meer ook over het tegengaan van vervuiling, meer vergroening,  

ontwikkelen van De Loper vanaf station HS naar het centrum, en  

grotere betrokkenheid bij de wijk van meer bewoners.  

Per jaar vult de gemeente een deel van de plannen nader in. 
 

Lees het wijkprogramma op http://www.denhaag.nl/home/bewoners/

stadsdelen-en-wijken/to/Wijkprogramma-Centrum-Stationsbuurt-

20162019.htm  

Aandachtspunten gemeente voor 

Stationsbuurt 2016-2019 

http://www.denhaag.nl/servicepuntsociaal
http://www.denhaag.nl/servicepuntsociaal
http://www.cjgdenhaag.nl
http://www.denhaag.nl/servicepunt
http://www.cjgdenhaag.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken/to/Wijkprogramma-Centrum-Stationsbuurt-20162019.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken/to/Wijkprogramma-Centrum-Stationsbuurt-20162019.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken/to/Wijkprogramma-Centrum-Stationsbuurt-20162019.htm
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Begonnen bij het Ziekenfonds Azivo en al sinds 

mensenheugenis fysiotherapeut in de Stations-

buurt: Piet Vervoort. Hij vertelt over verande-

ringen in de buurt, veranderingen in het vak 

en zijn hekel aan de toegenomen administra-

tieve rompslomp. 
 

"Ik werk hier sinds 1980. Nadat ik mijn dienst-

plicht in Suriname had vervuld, heb ik een op-

leiding tot fysiotherapeut in Den Haag gevolgd 

en kwam via een stage in deze wijk terecht. 

Het ziekenfonds Azivo had hier in dit gebouw 

een eigen medisch centrum. Hier werkten art-

sen, tandartsen en fysiotherapeuten in loon-

dienst voor het ziekenfonds Azivo. Voor mij 

was het toen heel principieel om in loondienst 

te werken en geen eigen bedrijf te hebben. Zo 

ging dat in die tijd. De patiënten die binnen-

kwamen waren verzekerd bij Azivo en uit heel 

Den Haag kwamen ze naar deze praktijk toe. 

De buurt was toen een stuk rauwer dan nu. Er 

werd nog getippeld in de Van Limburg Stirum-

straat en op het Oranjeplein. Als je 's ochtends 

hier kwam om te werken, tikten de dames bij 

wijze van spreken nog op je autoruit om te 

vragen of je van hun diensten gebruik wilde 

maken.  

“De Schilderswijker van toen was er één met 

een grote mond, een klein hartje en een grote 

sociale binding met de wijk of de naaste buren. 

De binding tussen mensen in de Stationsbuurt 

is de afgelopen decennia minder geworden, 

denk ik, maar dat is in de hele maatschappij 

zo. De leefbaarheid van de wijk is wel sterk 

verbeterd, kijk naar het Huijgenspark of het 

Oranjeplein, het Studentenhotel. De buurt is in 

de afgelopen decennia mooier geworden. Het 

Stationsplein is nog wat achtergebleven, maar 

hopelijk komt daar in het voorjaar echt veran-

dering in als de terrasjes vol zitten.  

“Wat nooit is veranderd, is het gemengde  

karakter van de wijk. Er woonden en wonen 

heel veel verschillende nationaliteiten en socia-

le klassen samen in een klein gebied. Dat zorgt 

dat we in onze praktijk altijd een grote diversi-

teit aan mensen en soorten problemen tegen-

komen. Voor mij als fysiotherapeut maakt dat 

het werk afwisselend.” 

Verschillende specialiteiten 

Over de praktijk vertelt Piet: “In 1988 werd 

het wettelijk verboden dat ziekenfondsen be-

handelaars in dienst hadden. Met zijn drieën 

(Lia Krul, Willeke van der Linden en ik) zijn we 

toen een maatschap begonnen. We werken er 

alledrie nog steeds en hebben daarnaast twee 

jongere fysiotherapeuten in dienst. Totaal wer-

ken we nu dus met vijf fysiotherapeuten.  

Iedere fysiotherapeut heeft zijn eigen werkwij-

ze of eigen specialiteit.  

We hebben twee manueel therapeuten. Ze zien 

veel mensen met rug- en nekklachten die ze 

met hun handen proberen los te maken. Een 

van ons is psychosomatisch fysiotherapeut. 

Dat gaat vaak over complexe situaties, waar 

psychische en lichamelijke klachten elkaar  

versterken.  

“Ikzelf ben, net als de vijfde collega, algemeen 

fysiotherapeut. Daarin is de afgelopen jaren 

steeds meer het accent komen te liggen op de 

ouder wordende mens. Vroeger gingen de 

mensen met bewegingsproblemen veel sneller 

naar een verzorgingstehuis. Dat is tegenwoor-

dig minder en men blijft langer thuis wonen. 

Dat betekent meer bezoeken aan huis. Op 

zichzelf is dat natuurlijk goed, maar de klach-

ten die we bij mensen thuis aantreffen worden 

steeds ingewikkelder. Wat een kenmerk is van 

onze praktijk is dat we altijd werken vanuit 

een holistische benadering. Simpel gezegd: je 

behandelt geen schouder, maar je behandelt 

een mens." 
 

Eigen verantwoordelijkheid 

Van de praktijk komt het gesprek op wat er 

sinds 1980 in het vak van fysiotherapeut is 

veranderd. "De diversiteit van mensen is een 

constante. Wat echt anders is: vroeger dook je 

erop en loste je een probleem op voor de  

patiënt. Nu ben je steeds meer een coach.  

Je spreekt mensen aan op hun eigen verant-

woordelijkheid. Jij kunt hen helpen, maar je 

verwacht van de patiënt ook inzet. Ook zij 

hebben te werken aan het oplossen van hun 

probleem. Dat is echt een grote verbetering.  

 

 

“Verslechteringen zijn er ook. Dan denk ik met 

name aan de toenemende administratieve last 

die ten koste gaat van de directe patiënten-

zorg. Het gaat in dit vak om het directe patiën-

tencontact. Maar als jij bij mij komt met een 

probleem, moet ik na onderzoek en een even-

tuele behandeling nog eens twintig minuten 

administratie doen. Verschrikkelijk! Binnen de 

kantoren van verzekeraars zijn mensen bezig 

geweest met het dichtregelen van procedures 

en dat is volstrekt doorgeslagen. En het gekke 

is: of je goede zorg verleent, houdt niemand 

bij en weet dus niemand.  

“De huisartsen hebben een doorbraak bereikt 

in de slag tegen de verzekeraars. Er is gezegd 

dat dat ook ons gaat helpen. Ik hoop het. En ik 

geloof ook wel dat de wal het schip keert. De 

komende jaren komen steeds meer mensen tot 

inzicht en wordt het minder erg. Dat hoop ik 

echt." 
 

Vries Kool 
 

Meer weten over Centrum voor fysiotherapie 

Hollands Spoor?  

Kijk op www.fysiotherapie-hs.nl 

 

Fysiotherapeut Piet Vervoort:  

“Je behandelt geen schouder, maar je behandelt een mens.” 

Op woensdag 23 

september verraste 

een ruime delega-

tie van de redactie 

van Hollands Spoor 

kapper Dick de 

Vries om hem het 

eerste exemplaar 

te overhandigen 

van de september 

editie van Hollands 

Spoor.  
 

Daar was alle aan-

leiding toe, want 

na een tip van Dick's medewerkers was er een paginagroot artikel aan 

Dick gewijd in verband met zijn vijftigjarig (!) jubileum als kapper en 

zijn aanstaande 65e verjaardag. Dick nam na de felicitaties meteen 

plaats in een van de kappersstoelen om het artikel te lezen, waarin  

allerlei beroemde en minder beroemde klanten aan het woord komen.  
 

Wilt u het artikel lezen:  

http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/Hollands%20Spoor%2015-

4w.pdf  

Dick de Vries  50 jaar kapper  Wildbreiwerk 
Aan het begin van de Huijgensstraat werd in de herfst een boom ver-

wijderd. Buurtbewoonsters Sanja Tork en Ingrid Tieken hebben de 

overgebleven paal aangekleed (gebreid!) in afwachting van de nieuwe 

boom. Inmiddels is een jong boompje geplant die nu het breiwerk 

draagt tegen de kou. 

 

http://www.fysiotherapie-hs.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/Hollands%20Spoor%2015-4w.pdf
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/Hollands%20Spoor%2015-4w.pdf
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Oproep Vrijwilligers voor Carnivale 
 

Van 27 t/m 30 december zal het Huijgenspark het thuisfront zijn 

voor een bonte verzameling aan vuurspuwers, degenslikkers, 

bebaarde vrouwen en vele andere dubieuze types. Ook dit jaar 

zoekt de organisatie mensen die het koudste festival van Den 

Haag een warm hart toedragen en vrijwillig een steentje willen 

bijdragen. 
 

De vrijwilliger gaat niet met lege handen naar huis: 

 Warme Carnivale-hoodie 

 Bij iedere dienst een warme maaltijd 

 Bij iedere dienst 6 muntjes á 1,25 (1 drankje=2 muntjes) 

 Gratis toegang per gewerkte dienst 

 Scholieren en studenten kunnen punten verdienen 

 Eeuwige dankbaarheid en gezelligheid! 
 

Inschrijven: 

Je kunt je inschrijven door voor 20 december te mailen naar: 

vrijwilligers@carnivale.nl. 
 

Familie, vrienden en kennissen kunnen zich ook inschrijven via 

de website:  

www.carnivale.nl. 
 

Ook zijn wij aanwezig op Facebook:  

www.facebook.com/events/1469493076714897/ 

 

Line-up 
The Wall of Death  
 

De Man van 1,5 miljoen Volt 

Laadt de Tesla wisselstroomgenerator langzaam op tot vonken van anderhalve meter 

in het rond springen. Giga mistmachines gaan aan, andere attracties uit. Vuurshow, 

tl lampjes in handen kindjes gaan aan. Man trekt maliënkolder aan en vangt de von-

ken van 1,5 miljoen op. 
 

Burlesque danseressen 
 

Dr. Pickens Elektrisch Kabinet: Stephan Picken  
 

Chemisch kabinet (de Magie van Chemie) 

Wetenschapper/hoogleraar geeft colleges, ondersteund door proefjes (bv schietka-

toen) over de geheimen van de scheikunde, praktische toepassingen, persoonlijke 

verhalen. 
 

De Sterkste man en kleine menschen 

Ze vertonen hun kunsten op de platte vrachtwagen. Boks een partijtje mee! In de 

avond is de sterkste man de beschermheer van de burlesque dames.  
 

Vuurkunstenaars & The Pyromancier 
 

La petit Grande Roue 

Het kleine reuzenrad. Romantisch lieflijk, iedereen durft er in, uitzicht over de hele 

Carnivale, bijna 9 meter hoog, wat is een kermis zonder reuzenrad? 
 

Het Anatomisch Kabinet van George Maat 

Trots dat hij er na zijn bewogen jaar toch weer bij is.  
 

De Meesterbarbier 

Laat je baard staan, dan wodt hij voor een heel vriendelijk bedrag op de ouderwetse 

manier, ambachtelijk afgeschoren. Nog nooit zo’n zijdezacht velletje gehad. 
 

De Opgooimolen 
 

De Magiër 

Vanuit zijn eigen huifkar ouderwetse verdwijn- en zweeftrucs, niet altijd even handig, 

maar magisch genoeg om te geloven. Een van de eerste van de oude karavaan. 
 

Waarzeggers en toekomstvoorspellers 

Een pleintje met: handlezeres, waarzegster, theezakjesvoorspeller, koffiedikkijker. 
 

De Silly’s gipsy goulash keet 
 

De bokstent van Fritz Parlando  

Marius – eigenaar van de bokstent en stiekem manager van de Carnivale.  

Fritz is tevens de grootste roddeltante van de karavaan en de alles-aan-elkaar-prater. 

Wil je de laatste pikante nieuwtjes uit de karavaan weten? Vraag het hem, hij vertelt 

het graag en kijk dan niet vreemd als je dan opeens inderdaad een burlesque dame 

met de sterkste man achter een tent betrapt. 
 

Grote tent waar zich nog meer afspeelt 
 

Bombascha's sideshow stamppot cuisine 

Doen zowel de horeca in de tent als de brandweerwagens. Er wordt vers gekookt in de 

tent, diverse stamppotten met variabele toppings, ook aantrekkelijk voor vegetariërs. 

Er is ook erwtensoep van Syl,  
 

De Wandelende kijkdoos 
 

Kop van Jut 
 

The Twisted Fairground uit Barcelona 

In een spectaculaire (freak)show van poppen, mechanische installaties en mensen 

wordt het verhaal verteld van de reïncarnatie van de gestoorde clown Mutiny.  

Carnivale erotiek dix-huit-plus 

Live shows in de kamasutratent. 
 

Ronddolende dorpsgekken en eenzame vertellers 
 

En nog zoveel meer te ontdekken wat we liever niet vertellen.... 

 

 

 RAAK weer BETOVERD en VERWONDERD door ontelba-

re magische belevingen en attracties.  
 

 om 22:30 een grote eindshow en daarna gaat het 

feest door in de tent met burlesque danseressen en 

levende muziek. 
 

 magie, betovering en verwondering!  
 

 dit jaar neemt de Carnivale karavaan weer veel nieuwe 

en exotische vrienden mee! Komt allen! Komt allen!  
 

 volg het naderende spektakel via 

facebook.com/carnivaledenhaag 

 

5e editie | 15:00–01:00 uur | Huijgenspark 

€ 7,50 entree (na 22.00 uur € 4,-) 

www.carnivale.nl  

mailto:vrijwilligers@carnivale.nl
http://www.carnivale.nl/
http://www.facebook.com/events/1469493076714897/
facebook.com/carnivaledenhaag
http://www.carnivale.nl/
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Terwijl het nog Sinterklaas moet 

worden, gaat Hollands Spoor op 

bezoek bij de geestelijk vader en 

moeder van Carnivale:  

Joris Hentenaar en Anne van der 

Zwaard. Een gesprek over magie 

en betovering, ziel en zaligheid en 

de bokstent van Fritz Parlando.  
 

Hoe het begon 

Aan de keukentafel met uitzicht op 

het Huijgenspark kijken Joris en 

Anne terug op hoe het begon.  

“De eerste keer is alweer zeven 

jaar geleden”, verzucht Anne.  

“Het begon met een prijsvraag die 

de gemeente had uitgeschreven in 

het kader van het Krachtwijken-

beleid. We hebben ons idee inge-

zonden en wonnen. Dat was het 

begin. De eerste keer was moeilijk 

om het van de grond te krijgen en 

ook financieel was het heel lastig 

allemaal. Daar zijn we doorheen 

gekomen en de Carnivale brengt 

nu voor de vijfde keer magie en 

betovering naar het Huijgenspark. 

Elke editie is het weer spannend of 

het voor elkaar komt, maar we 

zijn blij dat het, na een jaar te 

hebben overgeslagen, weer is  

gelukt.” 
 

Een dag langer en een uur later 

Elke editie van Carnivale is  

anders. Een belangrijke wijziging 

dit jaar is dat het festival een dag 

langer gaat duren. Anne: “Vorige 

keren bouwden we altijd de dag 

na Kerst op.  

Dat was een enorme stressdag en 

het was elke keer weer spannend 

of alles op tijd klaar was. Op 28 

december gingen we dan open.  

Nu begint de opbouw de dag vóór 

Kerst en gaan we meteen na 

Kerstmis open op 27 december.  

Dat betekent dat de hekken er al 

voor Kerst staan en het park ook 

al voor Kerst wordt schoonge-

maakt. Tijdens de Kerstdagen is 

het park nog gewoon toegankelijk, 

bijvoorbeeld voor hondenbezitters, 

maar er is dan wel al bewaking en 

er staan al tenten. Nieuw is ook 

dat we een uur later open gaan, 

om drie uur. Bij magie en betove-

ring hoort schemerlicht en de 

vroege bezoekers misten altijd een 

deel van de Carnivale-belevenis. 

We zijn ook een uur langer open 

en hebben net als vorig jaar span-

nende acts in de grote tent.  

Het wordt heel burlesque en een 

tikkeltje ‘dix-huit plus’ (18+).” 
 

De man van anderhalf miljoen volt 

Ongemerkt komen we op de acts 

die er dit jaar zullen zijn (zie kader 

p.7). Joris: “Het is een mix van 

oude bekenden en nieuwe sensa-

tie, waar we heel trots op zijn. 

Heel bijzonder vind ik dat George 

Maat wederom bereid is zijn ana-

tomische les te komen geven na 

alles wat hem het afgelopen jaar 

is overkomen. De kop van Jut is er 

natuurlijk, en de zweefmolen en 

de steile wand komen ook weer 

naar Den Haag.”  

Nog enthousiaster wordt Joris over 

de nieuwe acts die dit jaar mee 

komen in de Carnivale-karavaan: 

“De man van anderhalf miljoen 

volt geeft tweemaal per dag een 

adembenemende show. Die moet 

echt iedereen zien.  

Heel blij ben ik ook met Fritz  

Parlando. Ken je die? Hij is de 

roemruchte eigenaar van een  

reizende bokstent. Oude tijden 

herleven als het publiek een echte 

bokswedstrijd kan bijwonen. Heel 

Haags en heel spectaculair.  

Wat ook bijzonder is: we hebben 

een act die helemaal voor Carniva-

le uit Barcelona hierheen komt rei-

zen. Ik kan het niet uitleggen.  

Je moet hen echt met eigen ogen 

zien.” Anne vult aan:  

“De nadruk ligt dit jaar ook meer 

op het wetenschappelijke.  

Dat was al zo – vergeet dr. Picken 

niet - maar dit jaar komt er een 

chemisch kabinet bij.” 
 

Geen Carnivale zonder Huijgens-

park 

Carnivale is populair en trekt in-

middels bezoekers van heinde en 

ver. Het zou kunnen leiden tot het 

idee om naar een andere locatie 

om te zien en de schaal te vergro-

ten. Anne wijst dat resoluut van 

de hand: “Carnivale is onlosmake-

lijk verbonden met het Huijgens-

park. Het oude stadspark, de bo-

men, de lichtval: die zijn allemaal 

onontbeerlijk voor de sfeer van 

Carnivale.  

Een andere plek in Den Haag is er 

niet. Ik kan me wel Carnivale 

voorstellen in andere steden, maar 

daar zijn we nu niet mee bezig.  

In Den Haag is het Huijgenspark 

dé plek.”  

Joris vult aan: “Carnivale is ook 

heel erg verbonden met de wijk. 

Ik ken geen andere wijk in Den 

Haag waar Carnivale past. Ik vind 

echt: als bewoners hebben we niet 

half in de gaten wat een bijzonde-

re wijk dit is. De Stationsbuurt is 

een wijk met een rauw randje, 

maar ook een wijk met heel veel 

warmte. Het is een wonderlijke 

mix van allerlei soorten mensen 

die vrij gemoedelijk kriskras door 

elkaar wonen: kunstenaars en cre-

atievelingen, studenten, ambtena-

ren, tal van nationaliteiten, arm en 

rijk. Carnivale gedijt hier. Wij mer-

ken steeds dat de grootste die-

hards van mensen die Carnivale 

een warm hart toedragen en er 

tijd en moeite in steken, uit de 

wijk komen.  

Er zijn oud-buurtbewoners die al 

geruime tijd in Amstelveen wonen 

en dit jaar oppas regelen om een 

avondje te komen helpen bij Car-

nivale. Aan de andere kant helpt 

Carnivale de wijk ook.  

Het laat veel Hagenaars kennis-

maken met deze buurt, waar ze 

anders niet komen en vaak slecht 

over denken.  

 

 

Zonder uitzondering zijn ze posi-

tief verrast. Die reuring is goed 

voor de buurt en voor de onderne-

mers in de wijk.”  
 

Ziel en zaligheid 

Tot slot komt het gesprek op wat 

er nodig is om Carnivale te organi-

seren: wanneer begint de organi-

satie en hoeveel mensen werken 

eraan? Anne: “Het is echt heel 

veel werk om Carnivale te organi-

seren. We zijn in februari begon-

nen. Gelukkig is er nu een goede 

organisatie. Er is een stichting met 

goede mensen uit de buurt. Joris 

en ik zijn uitvoerend, met  

Arthur Kloos als producent. Daar-

naast hebben we een fantastisch 

team: Raban voor de catering,  

Suzanne voor het entertainment 

en Rogier die de inzet van vrijwilli-

gers coördineert. Want laten we 

niet vergeten: naast de circa zes-

tig artiesten draait Carnivale voor 

een groot deel op zo’n 140 vrijwil-

ligers. Voor een groot deel zijn dat 

mensen uit de buurt die vrije tijd 

opofferen om Carnivale mogelijk 

te maken.  
 

En wij stoppen er onze ziel en za-

ligheid in. Je wil niet weten wat er 

allemaal moet gebeuren: subsidies 

aanvragen, sponsors zoeken, over 

elk detail is nagedacht en op 27 

december moet alles draaien.”  
 

Vries Kool 

 

Interview Joris Hentenaar en Anne van der Zwaard 
“Als bewoners hebben we niet half in de gaten wat een bijzondere wijk dit is” 
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Op een zonnige zaterdag-

middag liepen we met een 

vriendin de buurt in op 

zoek naar een eettent voor 

de lunch. Voor het eerst 

bekeken we het restaurant 

op de hoek van de Hoefka-

de en de Stationsweg eens 

goed. Geen kaart buiten te 

vinden, dus naar binnen 

om te vragen wat er te 

bieden was. We besloten 

direct te blijven toen we de 

inhoud van de vitrine van 

dichtbij zagen: vers klaar 

gemaakte groenten en  

salade-onderdelen, vlees 

en vis in de marinade, alles 

zag er vers en aantrekke-

lijk uit. 
 

Er werd heel vriendelijk aandacht gegeven aan ons kleine gezelschap. 

Er werd direct een starter op tafel gezet: stokbrood met een lekker 

aubergine-smeersel, een pittige variant van - in het Frans - caviar 

'd'aubergine en olijven. We kozen alle drie voor een smoothie van  

verse avocado, verrassend hoe die ook met verse jus d'orange klaar-

gemaakt kan worden. De keuken bleek Marokkaans en alles wordt vers 

bereid. We bestelden linzen, een salade Nicoise, een panini mozzarella 

en een vegetarische couscous. Dat laatste gerecht stond niet op de 

kaart, maar het bleek geen enkel probleem om die te maken.  

Toen de deksel van de tajine werd opgelicht lagen de groenten mooi 

tegen de couscous aan. De panini mozarella was niet alleen met  

tomaat en pesto bereid; er lagen ook aantrekkelijke geroosterde  

aubergine-plakjes in het broodje, en frites met 3 sausjes. Ook de  

linzen waren erg lekker bereid. Geen spijt van onze keuze dus! 
 

De zaak is nu ongeveer een jaar open en nog doende om zijn wegen in 

de buurt en in reclame-uitingen te vinden. Onze vriendin vertaalde de 

naam van het restaurant 'Bab Rayan' voor ons. Letterlijk 'de deur van 

Rayan’, of wel ‘u eet bij Rayan’.  

Wat uw voorproevers betreft: een aanrader! En een mooie uitbreiding 

van de reeks eethuizen langs het smalle deel van de Stationsweg, 

waar je van ontbijt tot en met diner veel keuzes hebt. 
 

Madeleine Steigenga 

foto Nirmin Kamel 

Heerlijk eten bij Bab Rayan,  

Marokkaanse keuken 

Dat kan groener 
Minder stenen. Meer groen. Waarom? Stenen houden veel warmte 

vast. Daardoor wordt het in de stad zomers warmer. Meer groen in een 

stad zorgt ervoor dat het zomers minder heet is in de stad. Als het re-

gent, wordt regenwater op plekken zonder stenen sneller in de grond 

opgenomen. Daardoor stroomt het riool minder snel over. 
 

Den Haag komt voor in de top-vijf van minst groene steden in Neder-

land en schijnt de heetste stad te zijn. Vijf politieke partijen in de 

Haagse gemeenteraad zijn daarom de actie ‘Dat Kan Groener’ begon-

nen. Zij roepen bewoners op om foto’s van versteende plekken op een 

Facebookpagina te plaatsen. De politieke partijen proberen dan om de-

ze plekken vergroend te krijgen. 
 

Mede dankzij iniatieven als de blauwe regens en de moestuinen van 

Lusthofxl, is de Stationsbuurt de laatste tijd al een stuk groener. Toch 

zijn er op de ‘Dat Kan Groener’- Facebookpagina al verschillende foto’s 

uit de Stationsbuurt geplaatst, zoals van het Hofwijckplein en de  

Hoefkade. 
 

Weet u ook zo’n versteend plekje in de Stationsbuurt dat groener kan? 

Meld deze locatie dan op www.facebook.com/DatKanGroenerDH 

 

Halsbandparkieten 
Over groen gesproken. De halsbandparkieten.  

Als iets de gemoederen in de Stationsbuurt bezig 

houdt, dan zijn het wel deze talloze felgroene 

beestjes met rode snavel in het Huijgenspark.  
 

Sinds de loslating van enkele exemplaren in 1960, 

is de populatie van deze tropische vogel nogal uit 

de hand gelopen. Ook op het laatste Groot Wijk 

Overleg (nu Leefbaarheidsoverleg genoemd) ston-

den deze luidruchtige, alles en iedereen onder 

poepende, vrolijke fluitertjes weer op de agenda. 
 

Het goede nieuws is dat de gemeente het  

Huijgenspark naast de reguliere schoonmaak,  

nu ook één keer per week een grondige schoon-

maakbeurt geeft. Het slechte nieuws is dat er ver-

der weinig aan deze plaaggeesten is te doen.  
 

Maar onder de omwonenden van het Huijgenspark heerst hoop. Hoop 

op de Carnivale. Dit vierdaagse spectaculaire evenement van magie, 

betovering en verwondering tussen kerst en oudjaar, zou de parkietjes 

wel eens kunnen doen besluiten hun vertier ergens anders te zoeken. 

Ze zijn al een paar keer eerder traumatisch verkast. Vanwege de bouw 

aan het Zieken naar de Bierkade. Vanwege Jazz in de Gracht naar het 

park.  
 

De redactie is benieuwd waar ze dan heen gaan.  

De vraag is: wie heeft er volgend jaar parkietenpoep op de stoep? 

Zilveren Hulde voor Lusthof XL 
Lusthof XL uit de Stationsbuurt viel in de prijzen voor het meest  

vernieuwende vrijwilligersbeleid van de stad.  
 

De jury van Haagse Hulde kende de Zilveren Hulde, ander woord voor 

tweede prijs, toe aan Lusthof XL. Op 24 november werden de prijzen 

uitgereikt in theater De Vaillant door wethouder Karsten Klein.  

Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.500 euro verbonden, waarvoor 

Lusthof XL vast een goede bestemming weet te vinden. 
 

Meer weten over Lusthof XL: kijk op www.lusthofxl.nl 

http://www.facebook.com/DatKanGroenerDH
http://www.lusthofxl.nl
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Op een winderige vrijdagmiddag 

bezoek ik de Jan Ligthartschool. 

Als redactie bezoeken we vaak in-

stellingen en professionals om de 

buurt nader kennis met ze te laten 

maken.  

Op ons wensenlijstje stond al lan-

ger een school, maar de Stations-

buurt zoals wij hem definiëren 

heeft wel kinderen, maar geen 

school. Van een actieve buurtbe-

woner, tevens ouder van jonge 

kinderen, krijgen we de tip om 

eens een kijkje te gaan nemen op 

de Jan Ligthartschool in de  

Slicherstraat. 
 

Van Chinees tot onkruid 

Verborgen in een autovrij zij-

straatje tussen het Oranjeplein en 

de Koningsstraat neem ik de trap 

naar boven en word opgevangen 

door Christine Leenders. Zij is 

sinds korte tijd directeur, maar al 

sinds 1985 verbonden aan de 

school. Ze laat er geen gras over 

groeien. De rondleiding begint 

meteen en er is veel te zien: 

 de ouderkamer waar ook 

Spaans en Chinees wordt gege-

ven; 

 het natuurlokaal waar de vak-

docent bezig is met de voorbe-

reiding op een les over onkruid; 

 het klasje neveninstromers 

waar een groep kinderen van 

allerlei leeftijden en achter-

grond hard werkt om snel het 

Nederlands onder de knie te 

krijgen, zodat ze in een regulie-

re schoolklas kunnen instro-

men; 

 groep 5 die onderweg naar  

 dramales steeds drukker wordt 

en even tot de orde geroepen 

wordt, voordat ze de juf een 

hand geven en het lokaal bin-

nen mogen; 

 groep 4 waar alle kinderen stil 

en ingespannen een taaloefe-

ning op de iPad doen; 

 in alle lokalen muren met doe-

len die de klas wil bereiken, re-

sultaten die zijn behaald en 

projecten waar ze mee bezig 

zijn. 

 

LKP 

Na alle indrukken van de school in 

actie neemt Christine me mee 

naar een kamer, waar ik ook An-

nelies van Eijk, adjunct-directeur, 

en Lydia Dijkhuizen, gymdocent 

en LKP-coördinator, ontmoet om 

me wat meer over de school te 

vertellen. Om met de afkorting te 

beginnen: LKP staat voor Leer-

Kansen-Profiel. Dijkhuizen legt uit: 

"De gemeente heeft middelen be-

schikbaar gesteld zodat een aantal 

scholen in Den Haag LKP-school 

kan worden. Wij zijn zo'n school. 

De kern is dat de kinderen bij ons 

een uur langer per dag op school 

zitten. In dat extra uur bieden wij 

onze kinderen naast taal en reke-

nen extra vakken aan waarin ze 

hun talent kunnen ontwikkelen.  

De LKP-vakken zijn Engels, mu-

ziek, natuur/techniek, gym (2x per 

week), literatuur en toneel. Alle 

kinderen van groep 1 tot en met 8 

krijgen die vakken. We hebben er 

speciale vakdocenten voor in 

dienst." 
 

Drie pijlers 

Na het Leer-Kansen-Profiel komen 

we op de vraag wat de Jan Ligt-

hartschool onderscheidt van ande-

re scholen. Christine Leenders be-

gint enthousiast te vertellen: "De 

Jan Ligthartschool is een gewone 

school, regulier openbaar onder-

wijs, maar we hebben een duide-

lijke visie die is gebaseerd op drie 

pijlers. Ten eerste wat we noemen 

de opbrengsten. Uiteraard moeten 

alle kinderen aan het eind van de 

basisschool op het vereiste niveau 

zijn met taal en rekenen. Dat gaat 

hier goed. De uitstroom naar het 

VWO ligt bij ons hoger dan het 

landelijk gemiddelde, wat mensen 

meestal niet van ons verwachten. 

Een tweede pijler is wat we met 

een moeilijk woord ‘zelfregulerend 

leren’ noemen. Het is niet genoeg 

als de docent dingen over het kind 

uitstort en zegt dat ze dat moeten 

leren.  

 

 

 

Het is onze overtui-

ging dat het kind de 

wil moet hebben om 

te leren, zelf gemo-

tiveerd moet zijn, 

zelf zijn doelen me-

de bepaalt en na-

denkt hoe hij dat 

gaat bereiken.  

Ik heb me altijd af-

gevraagd hoe het 

mogelijk was dat we 

in het onderwijs al-

tijd zagen dat na 

groep 6 de motivatie 

weg was en veel 

kinderen niets meer 

leuk vinden, terwijl 

een kind natuurlijk 

nooit klaar is. Het 

hing samen met de 

manier van lesge-

ven.  

Hier draaien we het 

om: leren leren 

moet leuk zijn en 

we maken de kin-

deren veel meer zelf verantwoor-

delijk om hun talenten te ontwik-

kelen.” 

En ze vervolgt: “Naast het rapport 

krijgen kinderen ook een doelen-

boek voor, op dit moment, reke-

nen, spelling en gedrag. Wat hun 

doelen zijn, daar hebben ze zelf 

een stem in. Driemaal per jaar 

hebben docent, ouder en kind een 

gesprek. Daarbij vragen we ook 

het kind naar zichzelf te kijken en 

te vertellen hoe het gaat en wat 

hij nog wil bereiken. Het zelf doe-

len stellen werkt verrassend goed. 

We hadden aanvankelijk het idee 

dat dit bij kleuters niet werkt. 

Maar zo jong als ze zijn, ook met 

hen kan je op hun eigen niveau 

bespreken wat ze willen leren en 

hoe ze dat kunnen aanpakken.  

De derde pijler is in slecht Neder-

lands ‘21th century skills’. We wil-

len onze kinderen ook klaarstomen 

voor de tijd waarin ze leven.  

De iPads heb je gezien, maar soci-

ale vaardigheden en goed kunnen 

presenteren zijn ook heel belang-

rijk om het te redden in de maat-

schappij.  

Daarnaast hebben we ook met het 

oog hierop een ruim aanbod acti-

viteiten na schooltijd, zoals onder 

meer Spaanse en Chinese les, een 

huiswerkklas, taalplusklassen en 

vanaf januari 2016 schaken." 
 

Relatie met de buurt 

Tot slot komt het gesprek nog op 

de buurt. Leenders: "We werken 

veel samen met organisaties in de 

buurt. Onze musicals doen we in 

De Mussen en we werken ook sa-

men met Parada. Onze kinderen 

komen van alle kanten, maar uit 

de Stationsbuurt kunnen we er 

nog meer hebben. Het is vanuit de 

Stationsbuurt een veilige looprou-

te hierheen. We hebben wel eens 

het gevoel dat de mensen uit die 

wijk ons niet kennen, ook omdat 

we door onze wat verscholen lig-

ging niet zo zichtbaar zijn. We ho-

pen echt daar verandering in te 

brengen de komende tijd.  

Ik nodig daarom alle ouders in de 

Stationsbuurt uit om eens bij ons 

te komen kijken als ze een school 

zoeken voor hun kind." 
 

Vries Kool 

Jan Ligthartschool: Leren leren is leuk 

Schooldirecteur Christine Leenderts en gymdocent en 

LKP-coördinator Lydia Dijkhuis van de Jan Ligthartschool 

Dit jaar vindt de derde editie plaats van het kerstspel op het Oranje-

plein, georganiseerd door Stichting Licht. Op 19 december zijn er twee 

gratis voorstellingen. 

Het doel van de voorstellingen is om het kerstfeest te beleven en uit te 

beelden. Dit wordt met en voor bewoners gedaan van de Schilderswijk, 

Stationsbuurt en de wijken rondom.  

Het kerstverhaal wordt gespeeld in 6 scènes en wordt verteld door de 

herbergier en een hedendaagse verslaggeefster. Er is waarschijnlijk ook 

een engelenkoor, bijna net als toen. 

Op zaterdag 19 december 2015 wordt het kerstspel twee keer uitge-

voerd door amateurs en professionals op het Oranjeplein.  

De voorstellingen zijn gratis te bezoeken en starten om 17.00 uur en 

19.00 uur. Het Kerstspel is een Initiatief van Stichting Licht op het 

Oranjeplein. Kijk voor meer informatie op www.ophetoranjeplein.nl 

19 december  

Kerstspel Oranjeplein 

http://www.ophetoranjeplein.nl/
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 De fotowedstrijd  die afgelopen zomer door het Buurtstation werd  

gehouden, leverde prachtige plaatjes op van onze wijk. 

Hieronder een selectie daarvan in het kader van ’Donkere dagen voor 

Kerst’.  

De eerste is van Bastiaan Verberne: de Stationsweg op een winteroch-

tend.  

De tweede van Rolf Dekker vanuit zijn slaapkamerraam aan de Bocht 

van Guinea. 

De derde en vierde zijn genomen door Adalberto Fecunda. 

 

Op 4 juni zal een ‘nieuw’ festival neerstrijken in het Huijgenspark: de 

Haagse Culturele Parade en Festival, dat voor de zevende keer wordt 

georganiseerd maar voor het eerst in de Stationsbuurt.  
 

De Haagse Culturele Parade en Festival/The Hague Cultural Parade & 

Festival (THCP) viert Den Haag als stad van vrede en recht, met veel 

inwoners afkomstig uit verschillende delen van de wereld. Kleurrijke 

wijken, mooie stranden, rijk en trots op haar multiculturele gezicht. 

Iedereen hoort erbij in deze Haagse samenleving: in deze geest en 

sfeer is de Haagse Culturele Parade en Festival (THCP) ooit bedacht 

en wordt ‘ie al zes jaar gevierd. Achterliggende gedachte bij het orga-

niseren van dit evenement is voor de initiatiefnemers dat Rotterdam 

zijn Tropical Carnaval heeft, Amsterdam zijn Gay Parade, New York 

Thanksgiving Day parade … en Den Haag de Haagse Culturele Parade 

en Festival.  
 

Dit jaar wordt de artiest Kenny B (van de hit ‘Parijs’) verwacht op het 

festival. THCP is voor iedereen vrij toegankelijk en er is voor iedereen 

wat te beleven. Het evenement wordt aangekleed met live muziek, 

verschillende educatieve culturele workshops, diverse eettentjes, 

marktkramen en kindervermaak. 
 

Parade 

Verschillende in Den Haag woonachtige culturen uit vier continenten 

(Amerikanen, Aziaten, Europeanen en Afrikanen) trekken hun mooiste 

traditionele kleding uit de kast en gaan met muziek en dans door de 

straten van de Stationsbuurt. Het biedt de mogelijkheid om in onge-

dwongen sfeer te netwerken, plezier te hebben en om nader kennis te 

maken met elkaar. De organisatie wil de volgende route lopen met de 

parade: Huijgenspark - Stationsweg - Hoefkade - Fannius Scholten-

straat - Oranjeplein - Groenewegje - Stationsweg - festivalterrein  

Huijgenspark.  
 

Gezocht  

Je wordt uitgenodigd mee te lopen met de parade: kom met je vereni-

ging van je landgenoten in de traditionele kleding en loop mee!  

Wil je een kraampje huren op de informatiemarkt? Of ben je horeca-

ondernemer met een Nederlandse, Afrikaanse of Chinese keuken (een 

Surinaamse keuken is er al) en wil je op het festival staan? E-mail dan 

naar info@thehagueculturalparade.nl. Het verwachte aantal bezoekers 

is ongeveer 5000. 

Wil je als vrijwilliger helpen met de werkzaamheden voor de Haagse 

Culturele Parade en Festival? De organisatie zoekt mensen voor veel 

verschillende activiteiten. Je vindt de lijst op  

http://thehagueculturalparade.nl/belangrijke-informatie-voor-de-

deelnemers/.  

Alle vrijwilligers krijgen een T-shirt, lunch, drinken en een onkosten-

vergoeding. 
 

De parade en het festival vinden plaats op 4 juni 2016 van 13.30 tot 

18.30 uur en het thema is SOLIDARITEIT.  
 

Het festival werd in voorgaande jaren gehouden op het terrein van De 

Verademing, in stadsdeel Segbroek. Elk jaar krijgt het een ander the-

ma. Het wordt georganiseerd door Stichting Africa Life in samenwer-

king met onder andere Bureau Buurtactief, Buurtstation, PEP, en Bu-

reau Discriminatiezaken. De organisatie gaat in gesprek met vele an-

dere partners zoals Zebra, Mussen, Buurthuis Parada, de bibliotheek 

en de Stichting Samen Sterk.  
 

Meer informatie op  

www.thehagueculturalparade.nl. 

Nieuw festival in Huijgenspark Fotowedstrijd Buurtstation 

mailto:info@thehagueculturalparade.nl
http://thehagueculturalparade.nl/belangrijke-informatie-voor-de-deelnemers/
http://thehagueculturalparade.nl/belangrijke-informatie-voor-de-deelnemers/
http://www.thehagueculturalparade.nl
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Buurtcolumn 
 

Met een beetje tolerantie 
 

In mijn jeugd in een Zoetermeerachtige buitenwijk van Nijmegen hadden 

wij soms last van Kareltje. Kareltje was een klein, kaal mannetje. Zijn tuin 

grensde aan het veldje waar wij vaak, al slalommend tussen de honden-

poep, voetbalden. Als de bal in Kareltjes tuin kwam, gaf hij hem niet terug 

en dreigde hij de bal lek te steken. Aangezien hij dat nooit deed en de bal 

na een gesprekje met een van onze ouders altijd teruggaf, was ons respect 

voor Kareltje niet groot. Les één van elk opvoedingsboek: consequent zijn.  

Een graadje erger was de Koster. Ik weet niet of dat zijn naam was of zijn 

voormalige beroep, maar in elk geval was de Koster een driftige 65-

plusser. Hij woonde op een hoek waar vier gangetjes op uitkwamen. Elk 

gangetje was een goal: ideaal voor straatvoetbal en bovendien liet 

niemand zijn hond daar uit. Af en toe kwam de bal in de conifeer van de 

Koster. Die conifeer had hij met oude panties aan het tuinhek gebonden, 

omdat niet alleen de Koster maar ook de conifeer zijn beste jaren ver ach-

ter zich had liggen. Als de Koster een bal in zijn conifeer zag gaan, werd hij 

uitzinnig van woede. Wij maakten ons dan snel uit de voeten. Gezien zijn 

leeftijd behoorde een achtervolging voor de Koster niet tot de mogelijkhe-

den, hoe graag hij dat misschien ook had gewild. Eenmaal belde hij bij ons 

aan en schold tegen mijn vader dat “die brillejood zijn conifeer had ver-

nield”. Mijn vriendje Caspar was brildragend en de Koster wist niet zo 

goed wie bij wie hoorde. Omdat hij zo schreeuwde, werd mijn vader ook 

boos en ging het al snel niet meer over de conifeer.  
 

Ik had hier sinds 1981 niet meer aan gedacht tot mijn twaalfjarige zoon 

een poosje geleden na een middag huiswerk een balletje ging trappen.  

Hij had als medespeler een muurtje uitgezocht, omdat mijn andere zoon 

niet beschikbaar was. De bewoners van het huis waar het muurtje bij 

hoorde vonden het getik van de bal irritant en maanden hem vanuit het 

raam dat hij weg moest gaan. Hij dacht hieraan gehoor te geven door een 

muurtje verderop zijn activiteiten te hervatten. Een denkfout, want het 

getik nam in volume af, maar stopte zo natuurlijk niet. De heer des huizes 

vatte het op als het negeren van orders en werd zo boos dat hij de vlucht-

weg naar ons huis afsloot en mijn zoon achterna begon te rennen. Die was 

bang, maar had een betere conditie dan de Boze Buurman, die op zijn 

beurt over een vasthoudend karakter bleek te beschikken. Dit leidde tot 

een patstelling die twee rondjes Bocht van Guinea-Zieken-Huijgenspark 

duurde. Toen was de Boze Buurman buiten adem en gaf hij het op. 
 

Kareltje, de Koster en de Boze Buurman hebben gemeen dat ze bij op zich-

zelf begrijpelijke ergernissen - om wat voor reden dan ook - niet in staat 

zijn hun reactie te doseren. Aan die ergernissen is niets te doen. Overal 

waar wordt samengeleefd verschillen de behoeftes. De één wil zijn hond 

laten rennen, de ander wil picknicken zonder te worden besnuffeld en  

besprongen. De in het Huijgenspark gekozen oplossing om de honden het 

park te geven en een hek te zetten om de mensen is uniek, maar dat is 

voor een andere column. De één wil vogels de winter door helpen, de  

ander wil geen vogelpoep op zijn auto en geen parende duiven op zijn  

balkon. De één vindt dat er ook voor verslaafden plek moet zijn, de ander 

vindt dat ook, maar niet in de buurt. De één vindt festivals geweldig voor 

de buurt, de ander wil rust. Daarover stond in een vorige Hollands Spoor 

trouwens een ingezonden brief, waarover we op de redactie een stevige 

discussie hadden of hij op of over het randje was qua ‘boze-buurman’-

factor.  
 

Omdat de verschillen in behoefte niet weg te nemen zijn, is de enige optie 

om iets te doen aan onze reactie. Om dat te bewerkstelligen heb ik een 

voorstel: elke buurtbewoner gaat een paar middagen doen wat hij het 

ergste haat. Elke festivalhater gaat een middagje muntjes verkopen bij 

Carnivale (niets leukers dan dat, zeg ik uit eigen ervaring), de vogelvoerder 

gaat vogelpoep verwijderen, de verstokte festivalganger draagt in stilte bij 

aan het schoonhouden van de buurt, de Boze Buurman gaat voetballen 

met mijn zoon (goed voor zijn conditie!), elk voetballend kind gaat thee 

drinken bij een alleenstaande oudere en ik meld me aan (oh gruwel) om 

iemands hond uit te laten in het voor honden bestemde deel van het  

Huijgenspark inclusief (oh gruwelkwadraat) het opruimen van de uitwerp-

selen. 
 

Zoals Henk Westbroek al zong met het Goede Doel, lang voordat hij bij 

Leefbaar Utrecht steeds bozer en verongelijkter werd: Met een beetje to-

lerantie ben je altijd op vakantie. 
 

Vries Kool 

Voor iedereen vanaf 50 jaar wordt met een groep leeftijdsgenoten  

gewerkt aan meer bewegen, ter bevordering van een gezonde leefstijl.  
 

Bewegen op muziek doet goed, is prettig en geeft energie.  

Professionele begeleiding. 
 

Wanneer: woensdagmiddag van 14.45 – 15.45 uur  

Waar: in de dansruimte van Samen Sterk, Zieken 103. 

Kosten: €2,- per les, vooruit te betalen €20,- voor 10 lessen. 

Kosten voor deelnemers met Ooievaarspas: €10,- voor 10 lessen. 
 

De huidige groep heeft de smaak inmiddels goed te pakken en nodigt u 

uit om ook mee te komen doen. 

Na een korte stop tijdens de feestdagen, zal op 13 januari 2016 weer  

begonnen worden met een nieuwe serie van 10 lessen. 
 

U kunt zich aanmelden op onderstaand adres. 

Stichting Samen Sterk Den Haag 

Zieken 103   |   2515 SB Den Haag 

Telefoon: 070 – 388 66 23 

info@samensterkdenhaag.nl   |   www.samensterkdenhaag.nl 

50-Plus Fit in Samen Sterk 

mailto:info@samensterkdenhaag.nl
http://www.samensterkdenhaag.nl
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