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Sloop Sigma
gebouw
Op 25 mei werden de eerste muren van het Sigmagebouw gesloopt.
Op de plaats van het voormalige Sigmakantoor bij de
Hofwijckstraat en het Stationsplein worden woningen
voor studenten en vrije
sector appartementen gebouwd. Ook komt er een
maatschappelijke bedrijfsruimte en een parkeergarage. Eind 2013 is het klaar.

Het Buurtstation verhuist per 1 juli naar
Stationsweg 6,
het kantoor van de voormalige Ondernemersvereniging
vlak bij de Wagenbrug. Dit kantoortje zit dicht bij het
Huijgenspark, meer 'terug in de buurt', dus wij hopen
dat iedereen ons weer weet te vinden. Na de zomer
weten we wat er mogelijk is op deze nieuwe plek en
berichten we dat natuurlijk in deze krant.
Het nieuwe kantoor is in elk geval helaas te klein voor
het Groot Wijk Overleg.
Het GWO van 13 juli vindt plaats in
Parada, van Limburg Stirumstraat 280.

Kinderkoninginnedag 2011
Voor Koninginnedag had de
Koningin dit jaar een stralende dag uitgezocht.
Door het mooie weer was ook
de kinderkoninginnedag drukker dan ooit.
De vrijmarkt was tweemaal zo
groot als voorgaande jaren.
Om 7.00 uur zaten de eerste
verkopers voor de vrijmarkt al
op hun kleedje.
Ook het aantal bezoekers
was groot. De organisatie
telde dit jaar 750 bezoekers,
waarvan 300 kinderen.

House of Music geopend: pag. 3

Zij vermaakten zich met sport,
spel en knutselen. Populair dit
jaar waren het paardje rijden de nieuwste attractie - en de
limonadekoe. Het zal aan het
warme weer gelegen hebben,
maar halverwege het feest
was de koe al leeggemolken.
Vries Kool

Buitenspeeldag 1 juni: pag. 5

Ondertussen in het park;
park

Luchtkastelen voor klein en groot
Groot feest in het Huijgenspark op Hemelvaartsdag 2 juni; bijna 1000 kinderen en
grote mensen bezochten op deze zonovergoten dag het Luchtkussen Festival.
Er waren maar liefst 16 levensgrote luchtkussens, waarvan er 6 aan elkaar gekoppeld
het grootste luchtkasteel van Nederland
vormden met een lengte van 66 meter.
Het meeste werk bij de opbouw door de vele
vrijwilligers bestond uit het opruimen van de
hondenpoep in de vroege ochtend.
Naast de enorme luchtkussens en kastelen
was er volop ruimte om te genieten van hapjes en drankjes of gewoon lekker te relaxen.
Joris Hentenaar, die het festival samen met
Adriaan Gosses organiseerde, was heel blij
met het geslaagde evenement, vooral omdat
hier alle culturen uit de wijk broederlijk samen kwamen en dat alles zonder incidenten
is verlopen. Hij werkt al aan een vervolg en
kondigt terloops alvast een WinterUitmarkt
aan; een spin-off van de Carnivale van vorig
jaar.
Gary v.d. Heemst

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR

Nieuwe toekomst voor
Rode Dorp.

Hoewel de sloop van het Rode Dorp al vast stond, de
laatste bewoners waren verhuisd en er geïnvesteerd
werd in nieuwbouwplannen, is toch besloten om het
Rode Dorp te behouden. Althans de eerstkomende 25
jaar. Lees over de nieuwe plannen op pagina 3
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Buurtstation
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 onderst eun d d oor
Bon ny v. d. Bur g
(samenlevings-opbouw) en Carla Janmaat
(administratie). 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. Voorzitter: Peter Viallé.
Website
Actueel buurtnieuws en informatie over het
Buurstation kunt u vinden op de website
van de Stationsbuurt: www.buurtstation.nl.
Webmaster Koen van Venetië verzorgt de
technische kant, maar zoekt nog redactieleden om de inhoud samen te stellen en up
to date te houden.
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
Komende GWO-bijeenkomsten zijn op
13 juli, 21 september en 16 november.
Aanvang 19.30 uur.
Meer informatie over de werkgroepen op:
www.buurtstation.nl
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Bewonersorganisaties luiden noodklok!
Op 14 juni zijn de plannen voor het eerst besproken
Wij ook!
in de commissie bestuur. Er waren tientallen inspreIn heel Den Haag zijn bewonersorganisaties in
het geweer gekomen tegen de plannen van
wethouder Van Engelshoven om -kort gezegdgezegdalle subsidies voortaan alleen op projectbasis te
verlenen. Ook wij zijn erg bezorgd.

kers, waaronder twee uit de Stationsbuurt. Ondergetekende heeft namens het Buurtstation de hiernaast verwoorde standpunten ingebracht. Mede
door het grote aantal reacties vanuit de Haagse
samenleving, zowel schriftelijk als mondeling, was
aan het eind van de avond het debat nog volop
bezig. Op 23 juni zet de commissie bestuur het
debat voort. Op 30 juni vindt definitieve besluitvorming plaats in de vergadering van de gemeenteraad. Bewonersorganisaties zullen dan nogmaals
de gelegenheid aangrijpen om in te spreken en
wellicht met een ludiek gebaar de onvrede en de
bezorgdheid van vele bewoners uit te drukken.

Buurtstation en wijkkrant
Het Buurtstation heeft 7 bezwaren bij de wethouder ingediend omdat het voor ons grote gevolgen heeft. We kunnen nu nog zelf bepalen of
wij geld ter beschikking stellen aan structurele
zaken zoals de wijkkrant, die wij heel erg belangrijk vinden. Vanaf 2013 moet alles als project aangevraagd worden, en de wijkkrant is
geen 'project'. Dit geldt ook voor de huisvesting en administratieve steun wordt het werken het Buurtstation onmogelijk gemaakt.
de administratieve steun.
Het zou jammer zijn als elk initiatief voor zich het
De wethouder heeft ons op deze zorg geantwoord
wiel moet uitvinden, het is kostbaar in tijd en geld,
dat het Buurtstation "voor communicatie en/of
en dus een drempel om iets te ondernemen. Het
huisvesting een onderbouwde aanvraag voor aanhandige van een wijkkrant, een kantoortje en een
vullende subsidie in uw activiteitenprogramma
bewonersorganisatie is dat iedereen in de buurt er
mee kan nemen", vervolgens beoordeelt het
met een initiatief direct bij terecht kan.
stadsdeel per jaar of het aanvullende budget
wordt toegekend.
Wij vragen als rechtspersoon met ervaring snel en
Dit stelt ons niet gerust, omdat alle aanvragen in effectief allerlei subsidies aan voor een grote varihet verleden om de wijkkrant te steunen werden ëteit aan activiteiten. Wij communiceren deze via
allerlei (buurt)kanalen. En dat doen we voor een
afgewezen omdat het niet ging om een eindig
zeer bescheiden bedrag.Stichting Buurtstation
project. Het argument was (en is dus nog steeds?)
dat directe subsidie aan wijkkranten de geldkraan ontving tot nu toe jaarlijks ongeveer 6000 euro
voor actviteiten en 4000 euro voor huisvesting.
bij de gemeente juist eindeloos openzet. Het
stond de bewonersorganisaties wel vrij om uit het In 2012 krijgt Buurtstation nog eenmalig een geeigen budget bij te dragen, wat in een buurt als de kort huisvestingsbedrag, waarna het dus per jaar
onze echt noodzakelijk is gebleken.
op projectbasis aanvragen wordt. Wij weten niet
hoe wij dan onze kleine vergader- en ontvangstOnze complimenten voor en welgemeende dank
ruimte en de wijkkrant moeten financieren.
aan de adverteerders en de wervende en schrijvende redactie, zonder hen zou de krant niet be- Betuig uw steun en kom naar het stadhuis
staan, maar helaas heeft onze buurt weinig adver- Dit plan treft niet alleen ons, er is dan ook groot
tentiekracht. Het Buurtstation heeft tot nu toe jaar- rumoer bij onze collega-bewonersorganisaties.
lijks ongeveer een derde van zijn vrije activiteiten- Van de 50 organisaties heeft meer dan de helft
subsidie aan de wijkkrant gegarandeerd ter be- protest aangetekend.
schikking gesteld. Dat houdt vanaf volgend jaar
U kunt uw onvrede ook uiten in een brief of mail
op.
aan wethouder Van Engelshoven:
Alle structuur weg
Wij maken ons geen zorgen om het activiteitenprogramma, omdat wij een levendige en intiatiefrijke buurt hebben, waar al zeker veertig jaar allerlei
bewonersinitiatieven plaatsvinden. Als echter alle
'infrastructuur' uit deze activiteiten wordt gehaald,
zoals structurele communicatie, huisvesting en

Projecten Samen Doen
Veel van wat Buurtstation doet
heeft te maken met de kwaliteit
van onze buurt: bouwplannen,
leefbaarheid. Dat vraagt om
overleg en vergadering waar
iedereen welkom is, maar niet
iedereen zin in heeft. Terwijl we
als buurt- en bewonersorganisatie graag veel meer mensen bij
buurtactiviteiten willen betrekken
en contact met alle buurtbewoners willen onderhouden.
Om dit op gang te brengen is
Buurtstation begonnen met het
project Samen Doen. We gaan
na of rond bepaalde thema's
mensen samen aan de slag willen gaan met culturele, sociale of
sportieve activiteiten. Het eerste
deelproject “Samen op het podium” is al van start gegaan, en
staat bekend onder de naam
'Stations Buurt Theater' (toneel,
eventueel ook muzikaal optreden en dans). En daarbij zijn nog
veel meer mensen welkom.
Daarnaast zijn er een heleboel
andere mogelijkheden die Buurtstation wil onderzoeken op le-

Spui 70, 2511 BT Den Haag;
ingrid.vanengelshoven@denhaag.nl
Onze brief en de brief van de wethouder vindt u
op www.buurtstation.nl
Wij stellen alle steun zeer op prijs,
namens het Buurtstation
Cathelijne Dommerholt

vensvatbaarheid. Daarom zoeken we naar mensen die willen
meedoen als zoiets eenmaal
bestaat. Maar ook naar mensen
die een project op gang willen
brengen en houden.
OptieOptie-lijst:
Samen op het podium: toewerken naar een optreden met toneel, .muziek of dans. Reeds
begonnen onder de titel Stations
Buurt Theater.

willen verkennen.
Samen-spelen: sporten of spellen doen in een groep met dezelfde belangstelling. Met varianten voor kinderen
(spoorzoeken in het Huijgenspark?) en volwassenen.

Samen-op-stap: Uitgaan in Den
Haag met een clubje. Leuk om
na te praten of een muziekevenement, een toneel of cabaretvoorstelling te bezoeken. WelSamen-spraak: uitwisselen van licht een kennismaking met
verhalen en gebruiken uit landen kunst van andere culturen.
van herkomst: wat is zo heel Samen Den Haag ontdekken: Er
anders dan in Nederland?
zijn veel bijzondere historische

Samen-lezen: een clubje voor de plekken in Den Haag met een
boekenwurmen die graag leeser- verhaal erbij, soms zelfs onbekend bij geboren Nederlanders.
varingen uitwisselen.
Samen-koken: mensen die ko- Met een groepje deze plekken
ken leuk vinden en elkaar uitno- bezoeken en erover napraten.
digen om het resultaat te testen.
Samen wandelen: Er zijn in en
om Den Haag mooie wandelroutes. Mogelijk zijn er buurtbewoners die dat niet alleen of als
gezin, maar wellicht wel samen
met andere buurtgenoten eens

Heeft u belangstelling voor één
of meer van deze mogelijkheden
om iets leuks met buurtgenoten
te doen? Of heeft u zelf een
soortgelijk idee? Meld het via
buurtstation@zonnet.nl. Bij genoeg belangstelling gaan we er
werk van maken!

Adressen
Buurtstation Stationswijk
Carla Janmaat, Bonny v.d. Burg
Stationsweg 6,
2515 BM 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
Zieken 103
38 86 623 (10-22 uur)
samensterk@online.nl
Nood:
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
Gemeentehuis 353 20 00
Contactcentrum 353 30 00
Milieudepot 311 77 11
Chemisch afval 311 77 78
Ongedierte 311 77 75
Parkeren 353 68 83
Grofvuil 366 08 08
Onrechtmatig wonen 353 40 65

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!
Verschijningsdatums 2011:
2011
#23, half sept. deadline 15 aug.
#24, eind dec. deadline 1 dec.

Prijzen:
Prijzen
Hele pagina 1040 mm 2 € 440
1/2 pagina 520 mm 2 € 220
1/4 pagina 260 mm 2 € 110
1/6 pagina 173 mm 2 € 85
1/8 pagina 130 mm 2 € 55
1/16 pagina 70 mm 2 € 35
De advertentie wordt tevens gratis
organiseren.
geplaatst op de webversie op
www.buurtstation.nl
www.buurtstation.nl/wijkkrant
.buurtstation.nl/wijkkrant
Geef je op via Carla: buurtstation@zonnet.nl of 070 363 49 93.
U krijgt gratis hulp bij de opmaak
Ook elke dinsdag- en donderdagvan de advertenties.
ochtend van 9 -12 uur te bezoeAanleveren digitaal in overleg.
ken aan de Stationsweg 6.

Gezocht: bestuursleden Buurtstation
Wil je meer van je buurt? Wil je
iets te zeggen hebben? Wil je
met buurtgenoten leuke dingen in
de Stationsbuurt organiseren?
Kom bij het bestuur van Buurtstation!
Wij zoeken twee nieuwe bestuursleden die zin hebben in de
Stationsbuurt.
Nieuwe buurtbewoners zijn welkom, ervaren Stationsbuurters
ook. Het gaat erom dat je de
Stationsbuurt wilt verbeteren met
je inzet.

tuur, winkelstraat, verkeer, kinderactiviteiten, (beeldende)
kunst, milieu, duurzaamheid,
groen. We doen bijvoorbeeld
aan: Buurttheater, Tai Chi, Groot
Wijk Overleg. Kies of kom met
eigen ideeën.

Doe mee aan het verbeteren van
de Stationsbuurt! Je doet vanzelf
kennis op over de buurt en over
allerlei andere zaken, zoals de
werking van het stadhuis. Aan
het bestuur meedoen betekent 1
keer per maand vergaderen,
contacten leggen of onderhouOnderwerpen: leefbaarheid, culden, leuke dingen (mede-)

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR

Kort nieuws

# Onze redacteur Franka
Korteweg heeft 12 juni op het
Cinema & Literatuur festival
‘Utrecht over Utrecht’ de
# 30 september - 2 oktober:
Jut in het Huijgenspark door het Proza Award 2011 gewonnen! Een vakjury koos haar
Stations Buurt Theater
tekst als beste van de ingeZie voor meer informatie de
zonden verhalen.
volgende editie en onze
Gefeliciteerd!
website: www.buurtstation.nl.

Kort nieuws:

# 17 september groot feest in
het Huijgenspark.
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Een nieuwe toekomst voor het Rode Dorp
praktijk. Met dien verstande dat in die tijd wél
geld voorhanden was en dat de studieopgave voor het Rode Dorp veel extremer is.
Want het zijn piepkleine huizen van minder
dan 38m 2 per woning over 2 lagen. En de
stedenbouwkundige situatie is benard, met
niet meer dan twee lange smalle verbindingsDe bestemming wordt – u weet het al of straatjes tussen de Hoefkade en de Parallelweg.
raadt het al – studentenhuisvesting. De basis
van de plannen van Staedion voor het Rode Oude bank
Dorp van het Haagse bureau Braaksma en Het waren alleen studenten uit Delft die werk
Roos Architecten, is het slopen van alle uit- lieten zien. Hun ontwerpproces verliep volbouwen van de huisjes. Maar ook besloot gens een ‘format’. Alle studenten werd eerst
Staedion studentenstudies en inititatieven te gevraagd 3 verschillende oplossingen te bekoppelen aan haar planontwikkeling. Daar is denken en werkten na een interne commenmet enthousiasme op ingezet in samenwer- taarronde ‘de beste’ van deze 3 varianten
king met de Haagse Hogeschool en met de verder uit. Joke Komen van werkgroep
afdeling M.I.T. (modification, intervention, Bouw& Visie woonde een paar weken eerder
transformation) van de Technische Universi- in Delft alle presentaties bij van het studenteit Delft. De resultaten werden op 1 april tenwerk. Wij – er was een enthousiaste vergepresenteerd met vooraf een lezing van tegenwoordiging van belangstellenden uit de
professor Wytze Patijn en een nawoord van buurt – kregen een selectie van deze presenwethouder Norder, beiden zeer bekend met taties te zien. Er werd met aandacht naar de
de ontwerppraktijk en de praktijk van de reali- toelichtingen geluisterd.
satie van stadsvernieuwingsprojecten.
Het was leuk om te horen hoe de meeste
Professor Patijn toonde als start een aantal studenten refereerden aan de eigen woongerenovatie- en nieuwbouwplannen uit zijn woontes en de eigen woonervaring. Blij met
Schets overkapping middenwoningen, minor project Haag- jezelf zijn als je een oude bank
op straat sleept, een krat pils
se Hogeschool Martin van de Vijver en Wouter van Vliet
aanrukt en een barbecue voor
je deur houdt. Kon het maar
zo simpel in een overbevolkte
stadswijk!

Hoewel Staedion en de gemeente Den Haag
alles op alles gezet hadden, het pleit ten
koste van het Rode Dorp beslecht was, de
laatste bewoners waren verhuisd en er geïnvesteerd werd in nieuwbouwplannen, is toch
besloten om het Rode Dorp te behouden.
Althans de eerstkomende 25 jaar.

Gebrek aan kennis
De officiële presentatie vond
plaats in de bedrijfsruimte van
studentenflat De Struijk, tegenover de 300 studentenappartementen in het Strijkijzer.

Schets: doorsnede Rode Dorp met hogere aansluiting Parallelweg, Terry Pater TUdelft.
Als buurtbewoner weet je dat. De jonge ontwerpers bleken zich echter niet bewust van
het grote aantal studenten dat al in deze
buurt woont. Maar tijdens de afsluitende discussie kwam het gemis aan nieuwsgierigheid
van dezelfde studenten naar ons, de Stationsbuurt en haar bewoners, boven drijven.
Er bleek geen kennis vergaard te zijn over de
buurt, er was niet met de bakker, de slager of
de wijkagent gepraat. Verder dan de Hoefkade waren de studenten niet geweest. Het
gaat niet over desinteresse van de studenten
en universiteit, maar over de cultuurverschillen tussen het academisch denken en de
praktijk van het dagelijks leven in de Stationsbuurt. Het is bijna grappig dat in een
buurt waarin een deel van de bewoners het
spreken van de Nederlandse taal nog niet
onder de knie heeft, studenten hun werk in
het Engels op de presentatieborden uitleggen.

Bent u geïnteresseerd in
deze tentoonstelling? Meld
u dan aan voor ons bijzondere programma op zondag
26 juni. U kunt dan gratis en
onder begeleiding van een gids de tentoonstelling bezoeken.
We zullen die dag om 12:15 uur verzamelen in het Ketelhuis, gelegen tussen de
Van Hogendorpstraat en Van der Duynstraat. Dat is meteen een mooi historisch
begin van de middag: de enorme ketel die
hier stond (maar inmiddels is verdwenen),
diende ooit om de Van Hogendorp- en
Van der Duynstraat van warmte te voor-

zien. Sinds 1993 doet
het Ketelhuis dienst als
atelier en woning van
kunstenaar Gerard ’t
Hart. Om 12:30 uur
lopen we naar het
museum aan de rand
van de Hofvijver. Tijdens de wandeling vertelt een gids over de
geschiedenis van Den
Haag. In het Haags
Historisch
Museum
wordt u na een kopje
koffie of thee rondgeleid
over de tentoonstelling
over Van Hogendorp.
Tot slot is er vanaf
14:30 uur de gelegenheid om zelf de rest van het museum te
bezoeken.
Let op:
U dient zich vooraf aan te melden via
groot@haagshistorischmuseum.nl of via
tel. 070-3608311 (di t/m vr). Vermeld daarbij: 1) uw naam en adres 2) met hoeveel
personen u komt 3) uw telefoonnummer
en email-adres. Wij hopen dat u erbij bent.

Patricia Haverkort,
Ouderenadviseur
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
telefoon 424.81.13

In zijn afsluitende woorden legde Norder de
nadruk op het leerproces: hoe om te gaan
met de verschillen tussen academische insteek en de dagelijkse praktijk van een buurt.
De directeur van Staedion sprak tot de teleurstelling van werkgroep Bouw&Visie direct
zijn veto uit over de goede stedenbouwkundige oplossing van de aansluiting van de kleine
schaal van het Rode Dorp en de grote schaal
– in aantallen gebruikers en in maat - van het
binnenkort vernieuwde Stationsplein. Dat
was jammer! We hadden toch stiekem gehoopt op meer. Maar eenieder die de bijeenkomst bijwoonde, beschouwde het als een
zeer welkome inspiratie voor de komende
vernieuwing van het Rode Dorp.
Madeleine Steigenga
toeschouwers

Klein en groot
Het maakte een aantal
nieuwsgierig naar de prestaties van de studenten van de
buren, de Haagse Hogeschool. Van hen weet je zeker
dat ze wel iets over de Stationsbuurt weten. Hun werk
hing er wel, maar werd niet
gepresenteerd. En kennelijk
waren ze ook niet uitgenodigd.
Jammer, want de oplossing
om te kiezen voor een overkapping en zo stedenbouwkundig van de kleine naar de
grote schaal over te stappen
kwam als realistisch over. Ook
bij de Delftse plannen zaten foto Rode Dorp vanuit Strijkijzer

Bewoners gratis naar museum
Het Haags Historisch Museum organiseert van 20 mei
t/m 14 augustus 2011 een
tentoonstelling over Gijsbert
Karel van Hogendorp die,
als lid van het zgn.
‘driemanschap’, aan de
wieg stond van het Koninkrijk der Nederlanden.
Speciale actie voor bewoners van de Van Hogendorpdorp-, Van Limburg StirumStirumen Van der Duynstraat

Ooit een meisjesschool, nu een muziektempel
Op 27 mei opende aan de
rand van de Stationsbuurt, op
de Hoefkade 346, het House
of Music officieel zijn deuren.
Dankzij een samenwerkingsverband van het conservatorium en studentenhuisvester

Taken:
Uitvoeren van een huisbezoek per adres
Inventariseren van wensen en behoeften met
behulp van een vragenlijst
Informeren over activiteiten en voorzieningen in
de wijk
Signaleren en doorverwijzen naar professionals
Wij vragen van vrijwilligers dat zij:
Zelfstandig kunnen werken
Affiniteit met ouderen hebben

DUWO kunnen er 43 conservatoriumstudenten wonen. Alle kamers zijn geluidsdicht, zodat zij zoveel
herrie kunnen maken als
nodig voor hun studie. Het
monumentale gebouw is in
de jaren twintig
gebouwd
als
een katholieke
m ei s j e s s c h o o l .
Vanwege de ligging op de hoek
van de voormalige
Poeldijksestraat
heeft het gebouw
ook
jarenlang
dienstgedaan als
bordeel. Na jaren
van
leegstand
heeft het gebouw
nu na een grondige renovatie zijn

nieuwe muzikale bestemming.
Het is de bedoeling dat vanuit
het House of Music ook de
banden met de buurt worden
aangehaald. Er zijn ideeën
voor optredens voor ouderen
uit de buurt, optredens tijdens
buurtfeesten en muziek maken
met kinderen. Als u binnenkort
een klassiek strijkje in de buurt
ziet, dan weet u waar het vandaan komt.
Vries Kool

Vrijwilligers gezocht voor sportsport-uitleen De Mussen
Clubhuis De Mussen aan de
Hoefkade is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de
sport-uitleen.
In de sport-uitleen kunnen
kinderen uit de buurt gratis
sport- en spelmaterialen lenen,
zoals bijvoorbeeld een fiets,
skeelers, een step of gewoon

een bal..De sport-uitleen is in
april geopend en wordt voor
een groot deel bemensd door
vrijwilligers.
Vanaf het begin is het een
groot succes. Inmiddels maken
er al 160 kinderen gebruik van.
Vanwege het succes willen we
de openingstijden verruimen.

Ouderenwerk Wijkcentrum de Sprong

Gezocht! Vrijwilligers signalerende huisbezoeken
Zebra welzijn is op zoek naar vrijwilligers die
mee willen helpen bij het uitvoeren van het project signalerende huisbezoeken bij zelfstandig
wonende ouderen van 75 jaar en ouder in
stadsdeel centrum.

goede ideeën. Met name die waarin de aanwezige Bouw&Visie-leden met instemming
een, qua richting en bouwhoogte, uitstekende stedenbouwkundige aansluiting met de
Parallelweg en de kop van het Stationsplein
signaleerden.

Verantwoordelijkheidsgevoel hebben
Enthousiast en geduldig zijn
Een luisterend oor hebben
Kunnen signaleren, adviseren en doorverwijzen

Paviljoensgracht 33, Den Haag

Samen Fit
Bewegen voor ouderen (55+) m/v
Wilt u graag meer bewegen? Dat kan! Samen
met andere mensen en onder leiding van een
ervaren en gediplomeerde vakkracht.

Wij bieden u als vrijwilliger:
Ondersteuning en persoonlijke begeleiding van
de ouderenwerker
Een HOF-pas
De Zebra vrijwilligersvergoeding

Waar:
Waar WDC De Sprong, Paviljoensgracht 33

Wat:
Wat

Les van een gediplomeerde vakkracht

Bent u de vrijwilliger die wij zoeken?
Neem dan contact op met:
Patricia Haverkort, ouderenwerker/adviseur
Wijk- en Dienstencentrum De Sprong,
Paviljoensgracht 33 te Den Haag.
070-4248113 of p.haverkort@zebrawelzijn.nl

Wie:
Wie

Bewegen voor iedereen vanaf 55 jaar.

Tijd:
Tijd Maandag 13.30 – 14.15 uur
(uitgezonderd de maanden juli en augustus)

Kosten:
Kosten: Per maand € 6,- (ooievaarspas € 3,-)
Info
nfo en inschrijvingen:
inschrijvingen
Ouderenwerk Zebra 4248130 / 4248113
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Daarom zijn wij op zoek naar
mensen die het leuk vinden
om een paar uur per week te
helpen bij de sport-uitleen.
Heeft u belangstelling? Voor
meer informatie kunt u bellen
met Amanda Keijner, 0703888700, of mailen naar
amanda.keijner@demussen.nl

BINGO
Weer terug van weggeweest in de
Sprong,
BOODSCHAPPENBINGO

Donderdag 23 juni
VakantieBingo
Inloop en kaartverkoop vanaf 13.30
uur
Start om 14:00 uur
Prijs: €4,50 per boekje (6 rondes en
1 superronde)
Extra bingokaart superronde: € 0,50
Informatie bij de Sprong: 4248130
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Nieuw in de wijk: Vereniging NederlandNederland -China
Sinds oktober vorig jaar heeft de
schappelijke of politieke stroVereniging Nederlandming, en handelt vanuit een
Nederland-China zijn
hoofdkantoor gevestigd in de Van
onafhankelijke, neutrale positie.
Limburg Stirumstraat 19. De verDe organisatie werkt uitsluitend
huizing, van de oude locatie in
met vrijwilligers. Iedereen die
Amersfoort naar de nieuwe locatie
geïnteresseerd is in de Chinese
in Den Haag, heeft mede tot stand
cultuur kan lid worden. Bij veel
kunnen komen dankzij steun van
mensen zal de naam VNC Asia
de gemeente. Deze nieuwe locatie
Travel bekend in de oren klinbrengt de vereniging dichter bij de
ken. VNC Asia Travel, een
Chinese Ambassade, wat de comtoonaangevende reisorganisaHet VNC-pand iVan tie voor reizen naar Azië, is een
municatie vergemakkelijkt.
Limburg Stirumstraat zelfstandige organisatie die uit
De Vereniging Nederland-China
de VNC is voortgekomen.
vormt sinds 1977 een schakel tussen Nederland en China. De voornaamste doelstelling Activiteiten
Ter bevordering van de kennis over China
van de vereniging is de contacten tussen
organiseert de VNC voor haar leden tal van
beide landen te bevorderen. Het beeld van
activiteiten op een breed terrein, waaronder
China als een mysterieus en ontoegankelijk
land is de laatste decennia vrijwel verdwe- taalcursussen, symposia, excursies, reizen
en workshops. Ook geeft de VNC elk kwarnen. Na een eeuwenlang isolement zet Chitaal het blad ‘China Nu’ uit. Dit tijdschrift biedt
na zijn poorten steeds wijder open voor de
Westerse wereld. Voor het Westerse bedrijfs- nieuws over en achtergronden en analyses
leven komt China snel dichterbij. Dit valt van de Chinese samenleving. De meest uitgoed af te lezen aan het groeiende aantal eenlopende onderwerpen worden behandeld,
van economie tot acupunctuur, van de positie
zakendelegaties dat naar China afreist. Daarnaast onderhouden veel Nederlandse steden van de vrouw tot de moderne Chinese kunst.
nauwe betrekkingen met Chinese zusterste- De artikelen worden geschreven door Chinakenners die het land regelmatig bezoeken.
den. Ook in de media staat China en de Chinese cultuur volop in de belangstelling. Ten- Daarnaast heeft de VNC een eigen bibliotoonstellingen over de Chinese cultuur zijn theek met boeken, tijdschriften en themageen uitzondering meer, en Chinese films mappen over China. De bibliotheek kan op
zijn een begrip in filmminnend Europa.
afspraak worden bezocht. VNC-leden mogen
boeken drie weken lenen.
En toch, het mysterie blijft
Educatieve leskisten
Ondanks de toegenomen openheid
Tot slot heeft de Vereniging
- of misschien juist daardoor - valNederland-China een aantal
len de grote verschillen tussen China en het Westen extra op. Cultuleskisten met voorwerpen en
illustraties uit het dagelijks leven
rele verschillen in zakendoen, levensstijl en wijze van denken: verin China. De leskist is te gebruiken op basisscholen voor thschillen die blijven fascineren. Tusemaprogramma’s, maar is ook
sen deze culturele verschillen helpt
de VNC een brug te slaan. De VNC
interessant en leuk voor andere
informeert belangstellenden over
leeftijdsgroepen. Op school kan
de leraar met de inhoud van de
de Chinese samenleving, organileskist de lesprogramma’s over
seert uiteenlopende activiteiten, en
onderhoudt relaties tussen NederChina illustreren, en de leerlinlandse en Chinese organisaties,
gen de overeenkomsten en
Het kwartaalblad
verschillen tussen het leven in
steden en provincies. De VNC is
“China NU” uitgegeChina en Nederland laten zien.
niet gebonden aan enige maat-

ven door VNC
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Jos Jas drogisterij Stationsweg 63

Specialist in voedingssupplementen
voedingssupplementen +Postkantoor
Voor jong en oud kan de inhoud zo worden
samengesteld dat men met elkaar China kan
‘beleven’. Vele thema’s kunnen met de leskist worden belicht. Bijvoorbeeld een huwelijk
in China. Hoe kleden de bruid en bruidegom
zich? Hoe zien de gasten eruit? Gaat dat nou
anders dan in Nederland? En hoe leert een
Chinese scholier karakters? Er is aandacht
voor geneeskunst, schilderkunst, porselein,
Peking-opera en muziek. Ook de Chinese
eetgewoonten komen aan bod: rijst, thee,
eetstokjes en eten uit een kom horen erbij.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VNC.

Nederlandse vrouwen met uiteenlopende
beroepen, achtergronden en passies. Het
boek "Krachtige Karakters" van Guido van
Oss is verkrijgbaar in de boekhandel, of
rechtstreeks te bestellen via het kantoor van
VNC.
Voor vragen over de VNC en/of haar activiteiten kunt u contact opnemen met het bureau
van VNC. Op dinsdag zijn onze medewerkers
aanwezig tussen 1016 uur en vrijdagmiddag kunt u terecht tussen 13-16
uur.

100 Jaar Chinezen in Nederland
Omdat het dit jaar honderd jaar geleden is
dat de eerste Chinezen zich in Nederland
vestigden, en omdat het kwartaaltijdschrift
China Nu 35 jaar bestaat, brengt de VNC dit
jaar het boek "Krachtige Karakters" uit. In dit
boek portretteert Guido van Oss, schrijver en
hoofdredacteur van China Nu, 16 Chinees-

Vereniging Nederland China
Van Limburg Stirumstraat 19
2512 PA Den Haag
T: 070 369 55 80
E: info@vnc-china.nl
www.vnc-china.nl
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Terrasje pakken in de Stationsbuurt
Er zit weer beweging in het horecahoreca- en
terrassenplan van vastgoedondernemer
Geste langs het brede deel van de Stationsweg. Het tempo doet vermoeden
dat het nog wel enkele lentes en zomers duurt, voordat we hier op een terras zitten. Uw reporters van de wijkkrant
zijn ongeduldig en starten daarom op
een frisse zaterdagochtend de eigen
StationsbuurtStationsbuurt-terrassenterrassen-inventarisatie.
Startpunt is natuurlijk het Stationsplein.
De zon warmt de tegenoverliggende
gevel al op. Hier is veel horeca, maar
wat een gemiste kans: de stoep is niet
breed genoeg om onder het genot van
een hapje of drankje, tussen trein- en
tramreis, even in onze buurt aan te leggen.

1 Alleen de echt Hollandse cafetaria
Hollands Spoor heeft de mazzel op een
hoek te zitten. Hier is met gammaschuttingen een hoekje in beslag genomen (+/- 10 stoelen). De klant die we
spreken profiteert van de zon, een
drankje en de rolstoeltoegankelijkheid en
is tevreden met dit bescheiden territorium.

2 We lopen via de opgeknapte Jan
Blankenstraat naar de Hoefkade en
drinken op het ruime terras van het koffiehuis Elafraah een koffie-verkeerd. Op
deze plek, tegenover de Bazar heeft het
koffiehuis een groot terras met bediening (+/- 20 stoelen). We praten even
met de eigenaar van deze zaak. We
hebben vragen, omdat wij geen dames
bespeuren op het terras. Hij geeft aan
dat vrouwen – wij zijn de enige dames
op dat moment – zeker wel eens komen
en in zijn zaak meer dan welkom zijn.
We raden hem aan dat meer tot uiting te
laten komen. Een kleedje of plantje op
de tafeltjes zouden meer dames kunnen
trekken. Een Bazar-ondernemer neemt
op ons verzoek een foto van ons. Er zijn
nog drie terrassen op dit net opgeknapte
pleintje. Eén voor café petit restaurant
Lokan,
Lokan en één voor de net geopende
Smiley’s Pizza en Kebabhouse.
Kebabhouse Wanneer we van het derde terras, op de
hoek van de Jan Blankenstraat, een foto
maken, schermt één van de klanten zijn
gezicht af. Het ontneemt ons de lust om
hier een diepte-interview af te nemen.

3 We vertrekken naar de
volgende hotspot: de zonkant aan het begin van de
Stationsweg. Hier is een
groep terrassen, die van
De Kikker/La Rana, De
Bordelaise, De Overkant
en De Korenaar. Alleen
het terras van De Overkant is gevuld. Het wordt
ons niet duidelijk waarom
het bij De Bordelaise (40
stoelen) niet ook vol zit,
want hier staat het gezellige bloemetje op tafel dat
we net geadviseerd hebben bij het koffiehuis. Het
La Rana-terras is nog
leger; hier staan de tafels
en stoelen onder een dekzeil. We lopen
even de zaak binnen om te vragen waarom
het La RanaRana-terras bijna nooit gebruikt
wordt. Alleen bij erg warm weer kun je het
genot ervaren om hier een glas rosé met
heerlijke gefrituurde ansjovis of die zalige
ham te nuttigen. Het antwoord – eigenlijk is
La Rana teveel een avondtent, de zaak
begint pas te bloeien als de Overkant dicht
is – stemt ons vrolijk, omdat het vervolgd
wordt met: “ook wij zijn aan het nadenken
hoe we het terras beter kunnen uitbaten” (30 stoelen). De Overkant (40 stoelen)
en De Korenaar (20 stoelen) spreken voor
zich. Op het eerste terras altijd reuring. Mensen gaan ook als het
wat kouder is met de jas
aan buiten zitten.
Het terras van de ouderwetse stadse kroeg De
Korenaar is hartstikke
handig als je met een
groep snel een kop koffie wilt drinken.

4 Over de brug, net buiten de
buurt, staan op het Wagenplein de loungebanken van
Mystery nog op slot. Daar
start het leven pas in de
avond, als ook Scallywags bij
mooi weer wat tafeltjes buiten
zet. Bread & Coffee biedt net
als De Overkant de mogelijkheid om te lunchen, prima
salades!
5 Dan steken we over naar 7
O’Clock. Hier staan een paar
tafeltjes en stoeltjes op de
stoep, die bezet zijn als we
komen aanlopen. We lopen
de zaak in om de macrofoto’s van buurtgenoot Willem van Veen te bekijken
(niet aan toe gekomen tijdens de rondgang langs de
parels van de Stations- en
Rivierenbuurt). Tot onze verbazing leverde dat voor u een foto op van
het knuste terrasje van onze buurt! Een piepklein en gezellig buitenterras! (6 stoelen).
6 Als we over de brug
teruglopen naar onze
eindbestemming, ons
laatste terras, worden bij
Basaal net de tafels gedekt met mooi wit linnen
voor de lunch. Het ziet er
feestelijk uit. Het grachtje
maakt zich op voor de
weekendklanten. De terrasboten langs de Dunne
Bierkade, van Choices,
De Pakschuit, De Paas en restaurant ‘M’ leveren genoeg mogelijkheden om te genieten van onze buurt.

7 Voor het Chinees-JavaansSurinaams eethuis van
Winston en Weiwei staat een
tweepersoons bank. Winston
denkt wel aan een grotere
bank, maar zijn probleem is
het gesjouw ermee, want
zo’n bank moet elke avond
naar binnen. Gelukkig heeft
ook dit eethuis een plaatsje
achter. Ook hier bent u welkom om op het buitenterras
te eten! (16 stoelen)
Zitten we met smart op de terrassen van Geste te wachten?
Zonder de Dunne Bierkade mee te
rekenen zijn er in totaal meer dan
200 ‘buitenstoelen’ in de Stationsbuurt. De terrassen zijn nog niet
gevuld. Er is plek zat. Wij vinden
eigenlijk de geheime plekken, de
twee verborgen terrassen, het
leukst. We zien ook dat het ge-

bruik van de terrassen aan de
straat goed is voor de buurt. Het
vrolijkt de buurt niet alleen op,
maar de straat wint ook aan
‘sociaal toezicht’ en dat is dubbele
winst. Dus, steun de buurt en pak
eens een terrasje!
Franka Korteweg &
Madeleine Steigenga

Tai Chi in
het Huijgenspark

Buitenspeeldag

Lentereceptie Buurtstation

Van Limburg Stirumstraat
De jonge en oude bezoekers van de Buitenspeeldag op 1 juni in de Van Limburg Stirumstraat konden genieten van de leuke attracties, het prachtige
weer, hapjes, drankjes, oude jeugdspelletjes en de
uitstekende organisatie van Stichting Boog, Parada en de vele enthousiaste vrijwilligers.

Nog tot en met 2
juli iedere zaterdag
heerlijk ontspannen
Tai Chi in de open
lucht van 10 tot half
12.
Deelname per keer
2 euro. . Bij regen
gaat het niet door.

Buurttekeningen
Etienne Monfils (11) maakte deze nieuwe kijk op de Croissant.

Op 15 april was er een geslaagde lentereceptie in
het Buurtstation. Al jaren ons alternatief voor de
Nieuwjaarsreceptie. Enkele tientallen bewoners,
vrijwilligers en belangstellenden konden kennis met
elkaar maken en geschiedenis en toekomstplannen
bekijken en bespreken onder het genot van een hapje en een drankje. Na afloop kon iedereen een lenteplantje mee naar huis nemen.
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Wonen, werken en relaxen in het Strijkijzer
Het Strijkijzer: we hebben hem gebouwd
zien worden en we zien hem dagelijks staan.
Voor sommigen is het een doorn in het oog.
Voor anderen een fascinerend object, waar
we graag meer van willen weten. Hoe ziet
het er van binnen nu eigenlijk uit? Hoe zal
het uitzicht over Den Haag op 130 meter
hoogte zijn?

De Croissant uitgekleed
Al een jaar lang staan er steigers
voor het hoogbouwgedeelte van de
Croissant, het complex van de
Belgische architect Charles van
den Hove. En dat duurt nog even.
Geschat wordt dat tot de kerst de
buurt ontsierd wordt met steigerwerk en bouwdoeken langs de
comlete gevel aan het Zieken en
het Groenewegje, en langs de achtergevel ter hoogte van de onderdoorgangen naar de Bocht van
Guinee.

Elwin Giel

Alleen als je er zelf woont of iemand kent die
één van de studentenstudio’s of luxe appartementen bewoont, kun je er naar binnen.
Zonder pasje kom je er namelijk niet in. Vanaf dit najaar kunnen we onze nieuwsgierigheid eindelijk bevredigen. Dan is het Strijkijzer ook toegankelijk voor niet-bewoners en
dus ook voor de overige Stationsbuurtbewoners.
Terras en restaurant
Over enkele maanden lopen we op de begane grond een centrale ontvangsthal met receptie en
een huiselijke coffeecorner binnen. Maar daar doen
we het natuurlijk niet voor. We willen de hoogte in! Op
naar het Panoramaterras en de daktuin op de 41ste
verdieping of het restaurant met internationale allure
op de 42ste verdieping. Op het terras drinken we een
cappuccino of nuttigen we een sandwich met een vers
sapje. In het restaurant met 72 plaatsen drinken we
een glas wijn en bestellen we a la carte.
“Vooral het restaurant wordt iets speciaals”, vertelt
Elwin Giel terwijl hij de redactie van Hollands Spoor
rondleidt over de buitenomloop. “Aan de binnenkant
van de ramen worden beelden van landschappen en
skylines als New York getoond via een zeer bijzonder
projectiesysteem.” Elwin Giel is directeur van de Tower Leisure BV en werkt in nauwe samenwerking met
Vestia - eigenaar van het Strijkijzer - aan ontwikkeling
van de verschillende functies die het hoogste gebouw
van Den Haag moet krijgen. De vertraging in de opvulling van de lege etages heeft ertoe geleid dat de plannen goed zijn doorontwikkeld. Er gaat dan ook veel
meer in de toren gebeuren dan aanvankelijk was gepland.
Extra functies
Naast bewoning en vrijetijdsbesteding krijgt het Strijkijzer een zakelijke functie. Op de eerste verdieping
komt een lounge waar ZZP’ers en andere ondernemers kunnen flexwerken of gesprekken met zakenpartners kunnen voeren. Uiteraard is er WiFi. De
tweede verdieping wordt ingericht met kleine kantoorruimtes voor tijdelijke verhuur. De duur van deze verhuur varieert van enkele dagen tot enkele maanden.
Op de derde verdieping komen vergaderzalen. Deze
worden verhuurd tegen een vrij laag tarief. Ook aan
het luxe zakensegment is gedacht, want op de 40ste
verdieping komen zes vergadersuites. Deze worden
ingericht door het gerenommeerde team van architect

Paul Linse uit Amsterdam. De suites kunnen naar
wens aan elkaar worden gekoppeld of gebruikt als
lounge- of privé dinerruimte.
LEDLED-scherm
De suites zullen voor de meesten van ons wel onzichtbaar blijven, maar in ieder geval duurt het niet lang
meer tot ook wij het Strijkijzer van binnen en het uitzicht rondom kunnen bewonderen. In juni wordt bekend wanneer daadwerkelijk met de werkzaamheden
wordt gestart en dan is de opening binnen enkele
maanden een feit. Tegelijk met de opening wordt ook
een LED-scherm aan de kant van de Rijswijkseweg in
werking gesteld. Toen enige tijd geleden via de media
bekend werd dat een lichtscherm zo groot als anderhalf tennisveld het Strijkijzer gaat opsieren, ontstond
er enige onrust in de wijk. Het zal toch niet zo zijn dat
we voortdurend tegen ordinaire gekleurde knipperlichten aan moeten kijken? Elwin Giel stelt de redactie
gerust. “Het beeld wordt vrij statisch”, zegt hij. “Op het
scherm worden aankondigingen gedaan over aankomende evenementen in de stad, zoals concerten.
Deze beelden worden afgewisseld met reclame. Ook
is er een klok te zien. Voor omwonenden zullen de
verschillende afbeeldingen niet storend zijn.”
Hoogtevrees
We wachten de opening van het Panoramaterras en
de introductie van het LED-scherm met spanning af.
Of de omwonenden voor de opening worden uitgenodigd, horen we nog. Tot slot nog enkele tips voor mensen met hoogtevrees: probeer uw vrees te overwinnen, neem de binnenlift in plaats van de glazen buitenlift en houd u aan iemand vast. Het zeer indrukwekkende uitzicht over onze buurt, de hele stad en
zelfs Rotterdam en Leiden moet u als Stationsbuurtbewoner echt gezien hebben.
Franka Korteweg

Pareldag groot succes
Zondag 15 mei vond voor de eerste keer de
pareldag plaats in de StationsStations- en Rivierenbuurt. Bewoners en instellingen met een
bijzondere passie, talent of activiteit werden
deze dag in de schijnwerpers gezet. Bewoners zijn zich soms niet bewust van wat zich
allemaal afspeelt in hun buurt en dat bleek
ook wel uit de vele reacties.
32 parels uit de twee buurten presenteerden
zich op de pareldag tussen 13.00 en 17.00
uur en stelden hun huis open voor iedereen
die nieuwsgierig was naar hun talent, verzamelwoede of passie(s). De Parels herkende
je aan de windmolens die bij elke locatie
zichtbaar waren, een ontwerp van een van
de parels. De middag startte
om 12.00 uur in wijkcentrum
Parada. Stadsdeeldirecteur
Gert-Jan Bunck opende om
12.15 uur de route officieel en
bezocht aansluitend een aantal
Parels.
Je kon lopend, fietsend of met
de fietstaxi de verschillende
locaties bezoeken. Het aanbod
was zeer divers, de sfeer prettig. Sommige Parels hebben
meer dan 100 bezoekers ontvangen.
Je kon deelnemen aan verschillende workshops, zoals
schilderen, tekenen, dansen
en Djembe trommelen. Er waren muzikanten die zichzelf
presenteerden, er waren
Puchs uit de jaren ’60 te bewonderen, schilderijen te bekijken en fotografie te bewonderen, Of de Moskee of de boeddhistische tempel bezoeken.
Ook kon je een bezoek brengen aan een binnentuin in de
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Wat is er aan de hand?
Er zitten scheuren in de muren van
bergingen, badkamers en bij de
vesterbanken aan de buitengevels.
Op sommige plaatsen aan de buitenmuren is de metselspecie verdwenen, opgedroogd, weggeperst
of anderszins. Zonder herstel kunnen de scheuren nog verder toenemen.
Dit buitengevelmetselwerk heeft
geen constructieve functie; het is
niet wat een gebouw overeind
houdt. Het moet kunnen ‘bewegen’
maar natuurlijk ook vastzitten aan
het eigenlijke gebouw. Dat bewegen van de gevel - bijvoorbeeld
door temperatuurverschillen –
wordt mogelijk gemaakt door regelmatig dilataties aan te brengen in
een gevel. De leverancier van de
stenen geeft voorafgaand aan de
uitvoering hierover advies aan de
architect en de aannemer. Op basis van het toegepaste type baksteen en de locatie kan het dilatatie
-advies verschillen. En dan speelt
ook de montage van de gevel een
rol. Als een gemetselde gevel hoger is dan 10 meter (rond de 3 verdiepingen) worden extra verankeringen gemaakt ten behoeve van
het metselwerk. Bij sommige gevels in woningbouwprojecten zie je
op die hoogte een doorlopende
betonnen latei zitten. Maar technisch zijn er ook andere, niet
zichtbare, manieren om de
gevel te verankeren.

Van der Duynstraat of aan de Stationsweg.
Om 17.15 uur werd de pareldag feestelijk
afgesloten in gebouw Samen Sterk aan het
Zieken 103. Daar kwamen zo’n 100 bezoekers de laatste Parels bewonderen om met
een hapje en drankje nog even bij te komen
en na te praten van deze energieke en wervelende dag.
De pareldag werd georganiseerd door stichting Boog in samenwerking met buurtorganisaties en –bewoners.
Bekijk het filmpje dat cineac tv gemaakt
heeft over de parel dag op:
www.youtube.com/user/CineacDenHaag

tie voor de bakstenen geplaatst.
Wat gaat er gebeuren?
Adviesbureau ir. J.G.Hageman
B.V. te Rijswijk heeft een rapport
opgesteld. Op basis daarvan hebben de betrokken partijen – de
Koninklijke Bam Groep (de rechtsopvolger van de oorspronkelijke
aannemer), de eigenaar Woonzorg
Nederland (WZN) en de gemeente
(de inspecteur van bouw - en woningtoezicht) - besloten rigoureus
in te grijpen. Hiervan gaan alle
bewoners van de 162 appartementen last krijgen. Het complete buitengevelmetselwerk wordt gesloopt
en weer opnieuw opgebouwd, inclusief de dilataties en misschien
ook met nieuwe verankeringen.
Maar eerst worden de zwarte bakstenen speciaal voor deze gevelrenovatie weer in productie genomen, want die waren niet meer te
koop.
Zijn er meer problemen te verwachten?
In principe niet. Van dezelfde architect zijn vergelijkbare hogere gebouwen neergezet in de Stationsb u urt h o ek Ho ef ka d e/
Stationsweg – en bijvoorbeeld een
aantal in Amsterdam. Met deze
gebouwen is niets aan de hand.
Maar daarmee neem je niet bij alle
bewoners hun onvrede weg over
het feit dat zij 18 maanden achter
een steigerwerk wonen, en ook niet
hun ongerustheid. Zij zien scheuren in de binnenwanden van bergingen, badkamers en bij de vensterbanken van hun buitengevels.
Het is aan Woonzorg Nederland,
de aannemer en de gemeente Den
Haag (bouw- en woningtoezicht),
om deze onvrede en ongerustheid
te beperken met een open communicatie in de komende bouwmaanden.
Madeleine Steigenga

In de combinatie van alle technische voorwaarden en de
correcte uitvoering is duidelijk
iets mis gegaan bij het metselwerk van de Croissant. De
dilataties blijken voor een
groot deel niet meer te bestaan. Daardoor kwam gesteente naar beneden. Er is
daarom een opvangconstruc-

Hier had uw
bericht kunnen staan.
zie pag. 2

Het eethuis van tante Kati
Op 7 mei opende Warung Budé Kati haar
deuren. De naam Warung Budé Kati betekent vrij vertaald uit het Javaans ‘Het eethuis van tante Kati.’ Het is een authentiek
Indonesisch familierestaurant waar je kan
zitten, maar ook maaltijden kunt afhalen. Het
restaurant bevindt zich op de hoek van de
Bierkade en de Wagenstraat. Op de menukaart staan diverse soorten maaltijdsoep uit
eigen keuken volgens moeders recept, voorgerechten zoals Indische aardappelkroket
met rundergehakt (kroket kentang) en gepaneerde flensjes (risoles ayam en daging) en
als hoofdgerecht verschillende nasi’s en
saté’s.

geven over de Indonesische cultuur. Zo leggen zij uit dat er in het Javaans verschil
wordt gemaakt tussen een grote tante
(Budé) en een kleine tante (Bu Lék). Budé
wordt gebruikt wanneer het gaat om de oudere zus/nicht van je ouders. Bu Lék wanneer het om een jongere zus/nicht gaat. Als
u het restaurant bezoekt wordt u ontvangen
door de Indonesisch geklede gastheer Enggar Sutarno met de woorden: selamat datang dan selamat makan (welkom en eet
smakelijk).

Warung Budé Kati, Wagenstraat 190, Den
Haag
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 21.00 uur,
De familie Sutarno wil haar klanten niet al- zondag 17.00 – 21.00 uur, maandag gesloleen van typisch Indonesische gerechten ten.
laten genieten, maar ook indirect iets meeFranka Korteweg
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Ruud Janssen: Pionier in gebarentaal
Al meer dan 25 jaar drijft Ruud Janssen op
de Stationsweg 93, halverwege Hollands
Spoor en het Huijgenspark, de Gebarenwinkel. Veel buurtbewoners zijn al ontelbare
keren langs de etalage gelopen en vragen
zich nog steeds met enige regelmaat af wat
ze zich moeten voorstellen bij een Gebarenwinkel. Hollands Spoor ging er langs om hun
nieuwsgierigheid te stillen.

Kun je me vertellen wat de Gebarenwinkel
precies is?
“Wat hier gebeurt is meer dan een winkel.
Het is een winkel waar we spullen verkopen
op het gebied van gebarentaal. Ik geef ook
vrij regelmatig voorlichting over gebarentaal,
hier en op locatie. En van huis uit ben ik grafisch ontwerper. Ik doe veel projecten
rondom gebarentaal, zoals bijvoorbeeld duidelijke tekeningen maken van het Nederlands handalfabet, tweetalige kinderboeken
(Nederlands en Gebarentaal), maar ook het
eerste boek waarin alles op het gebied van
gebarentaal staat uitgelegd, en waarmee we
de voorloper van de Eurekaprijs voor populair-wetenschappelijke literatuur hebben gewonnen. De Gebarenwinkel is een unieke
ontmoetingsplek, in Nederland en misschien
wel in Europa, voor mensen met interesse in
gebarentaal. Bijvoorbeeld mensen die zelf
doof zijn, mensen met dove kinderen, familieleden en vrienden van doven, geïnteresseerden in taal en anderen.”

Hoe ben je in de Stationsbuurt terechtgekomen?
“In 1985 ben ik samen met Tony Bloem het
ontwerpbureau voor visuele communicatie Vi
-taal gestart, gericht op het ontwerpen van
producten in gebarentaal. De Gebarenwinkel
is hier onderdeel van. We wilden een communicatieve plek en een plek waar veel mensen langskwamen. Daarom zochten we iets
betaalbaars op de begane grond op een
doorgaansweg in het centrum van Den Haag.
We hebben vooral in de buurt van CS en HS
gekeken en uiteindelijk werd het Stationsweg
93, waar de Gebarenwinkel nu nog steeds
zit.

Je bent zelf niet doof. Hoe ben je met gebarentaal in aanraking gekomen?
“Ik ben al in 1976 verzeild geraakt in gebarenland. Ik zat op de kunstacademie hier in

Den Haag. Ik deed grafische vormgeving en we
hadden een foto-opdracht
m et
als
o nd erwer p
‘handen’. Ik kwam op het
idee om iets te doen met
gebaren. Ik ben naar een
doveninstituut in Voorburg
gegaan. Ik vroeg aan iemand daar of ik foto’s
mocht maken. Het bleek
de directeur te zijn en hij
vertelde me een beetje
geïrriteerd dat gebarentaal
niet bestond en wilde aanvankelijk ook niet toestaan
dat ik foto’s ging maken. Ik
heb een paar weken lang
volgehouden en toen
mocht het toch. Uiteindelijk, nadat hij de foto’s had
gezien, is de directeur
bijgedraaid en heeft hij een aantal foto’s aangekocht voor zijn instituut. Toen ik moest
afstuderen was het voor mij logisch om meer
te doen met gebaren. Na mijn afstuderen
kreeg ik een opdracht van een kleine Haagse
drukkerij. Ik lag te piekeren over het onderwerp en midden in de nacht kreeg ik een
ingeving. Het werd een gebarenkalender:
Doven uit de doofpot. Daar heeft vervolgens
de Haagse Courant aandacht aan besteed.
Langzamerhand ben ik steeds meer in de
wereld van de gebaren terechtgekomen en is
het echt mijn onderwerp geworden. Gebarentaal was toen nog een onontgonnen gebied.
Met een paar anderen zijn we begonnen dat
te ontginnen. Omdat het een paar keer in de
publiciteit kwam lukte dat aardig. In 1981
werd ik gevraagd om iets te komen vertellen
over gebarentaal in de Sonja’s Goed Nieuwsshow. Ik vond dat natuurlijk leuk, maar ik
wilde dat niet alleen doen. Ik vond dat er ook
iemand bij moest die zelf doof was. Het ging
immers om hen. Dat was Bea Visser, die
over haar leven vertelde. Zij had echt een
aangrijpend levensverhaal over hoe doven in
Nederland in het verleden werden behandeld. Daar is later nog een boek over verschenen. Recent is zij als beloning voor haar
werk Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
geworden. In die uitzending was er ook voor

een eigen cultuur, zijn doven decennialang
enorm belemmerd in hun ontwikkeling. Nu is
het gemeengoed, maar eind jaren zeventig
was dat echt een nieuw inzicht . Het is een
enorme strijd geweest om dit inzicht geaccepteerd te krijgen.
In het begin liepen we er steeds tegenaan
dat er niets was: geen boeken in gebarentaal, geen boeken over gebarentaal. Sinds
de oprichting van de Gebarenwinkel was het
steeds pionieren. Steeds aandacht vragen
voor gebarentaal en dingen ontwikkelen die
er voor gebarentaal nog niet waren. Dat gaat
door tot de dag van vandaag. Veel is veranderd sinds 1976, maar de strijd is nog niet
teneinde. En daarin vervult de Gebarenwinkel, denk ik, een unieke rol in Nederland en
misschien wel in Europa. ”

Met welke projecten ben je nu bezig?

het eerst een tolk gebarentaal op de Nederlandse TV. Er keken drie miljoen mensen
naar. Dat was echt een doorbraak. Een paar
maanden later was de bruiloft van Charles en
Diana. De BBC claimde de wereldprimeur te
hebben met een gebarentolk voor alle dove
kijkers naar het huwelijk, maar een paar
maanden eerder was er dus al één live te
zien bij Sonja Barend. ”

Was het vroeger niet gebruikelijk voor doven
om met gebaren te praten?
“Van oudsher werd gebarentaal ontmoedigd
bij doven. De nadruk lag op leren spreken en
liplezen om te kunnen meedoen in de
“gewone wereld”. Gebarentaal was jezelf
afzonderen. Dat werd niet geaccepteerd. Het
ontmoedigen van gebarentaal gebeurde met
de beste bedoelingen, maar je leert de Nederlandse taal niet als je vanaf je geboorte
doof bent en niet van nature hebt leren spreken. Voor kinderen die van geboorte doof zijn
is gebarentaal hun eerste taal. Nederlands
kunnen ze wel leren, maar dat moet je zien
als het leren van een buitenlandse taal.
Meertaligheid is heel normaal, zeker voor
kinderen, maar je kunt pas een vreemde taal
leren als je je moedertaal goed beheerst.
Door niet te accepteren dat gebarentaal een
taal is net als Engels, Duits of Frans met
eigen woorden, een eigen grammatica en
GFH

Aamiri’s: origineel Marokkaans interieur Nieuwe bomen

“Hoofdzakelijk met twee projecten. Ten eerste het teletolkproject Telebeeld – beeldtelefoonservice voor doven van de gemeente
Den Haag - waar ik al een paar jaar mee
bezig ben. Met de opkomst van internet kunnen doven ook gebruik maken van de beeldtelefoon. Dat is belangrijk voor hen voor communicatie over grote afstanden, want met
tekst (brieven, mail, sms etc.) waar doven
eerder op aangewezen waren mis je toch
emoties en is het moeilijk een gesprek te
voeren. Er waren en zijn allerlei technische
belemmeringen voor voor doven geschikte
beeldverbindingen. En er is behoefte aan
allerlei diensten voor doven. Denk bijvoorbeeld aan videomail of het bellen van 112 om
snel te kunnen doorgeven als er iets is.
Een ander project is in samenwerking met
het Gemeentemuseum. Wij zijn bezig met
boeiende korte filmpjes in gebarentaal over
kunst – schilderijen, beelden - voor met name jongeren die doof zijn. In gebarentaal ben
je driedimensionaal en kun je snel schakelen
tussen de verschillende lagen in een schilderij. Gebarentaal blijkt een hele creatieve manier te zijn om een kunstwerk te bespreken.
Dan merk je echt dat gebarentaal een zelfstandige en een heel bijzondere taal is.”
Meer weten over de Gebarenwinkel en gebarentaal? Kijk op www.vitaaldenhaag.org en
leer onder meer je naam spellen in het Nederlands handalfabet.
Vries Kool

Amberboom

Een nieuwe winkel op de Stationsweg? Nee, Aamiri’s interieur bestaat al
sinds 1985. Alleen is de naam veranderd en is de zaak verhuisd van Stationsweg nummer 86 naar nummer 92.
Aamiri’s wordt geleid door de broers
Jamal en Chahid Aamiri.
Jamal en Chahid hebben nog twee
broers. Deze hebben een soortgelijke
winkel in Rotterdam. Na het overlijden
van hun vader M’hamed Aamiri hebben de vier zonen de zaken overgenomen en voortgezet.
De winkel op nummer 92 is een stuk
ruimer dan op nummer 86. De meubels en andere spullen die Jamal en
Chahid verkopen komen hierdoor beter tot
hun recht. Wat direct opvalt als je de winkel
binnenkomt, zijn de sedari’s (traditionele Marokkaanse banken). De banken en bijbehorende kussens kan je laten bekleden met de
stof die je zelf wilt. Tussen de banken staan
koffietafels en theebladen met zilverkleurige
theepotten (bereds) en kleurige theeglaasjes.
Het is net alsof je in een Marokkaanse huiskamer op bezoek bent en ieder moment een
glaasje muntthee aangeboden kunt krijgen.
Aan het plafond hangen glinsterende lampen
en langs de wanden een uitgebreide sortering
gordijnstoffen. Naast spullen om je huis mee

in te richten vind je bij Aamiri’s ook keukenartikelen. Zowel buiten, op de stoep, als binnen
staan handbewerkte borden en schalen met
prachtige motieven uitgestald. Uiteraard ontbreekt ook de Marokkaanse stoompot (tajine)
niet.

Rode Beuk

Woensdag 20 april werd het Huijgenspark twee
bomen rijker. De ene is een rode beuk, de andere
een amberboom (Liquidambar styraciflua). Deze
bomen komen in de plaats van de oude kastanje
die wegens ziekte moest worden gekapt.
Joke Komen

Bij Aamiri’s vind je geen toeristische souvenirs van blik, zoals je deze in winkels aan de
andere kant van het Haagsche centrum of in
toeristische plaatsen zoals Marrakech wel
ziet. De winkel wordt dan ook vooral bezocht
door mensen met een Marokkaanse achtergrond. Chahid vertelt dat hij veel andere voorbijgangers wel even ziet stilstaan en naar
binnen ziet kijken, maar dat
het lijkt alsof ze niet binnen
durven komen. De redactie
van Hollands Spoor moedigt u aan om dit toch maar
eens te doen: dit is het echte werk. De broers zijn zeer
vriendelijk en altijd bereid
om een toelichting te geven.
Aamiri’s interieur,
Stationsweg 92.
Dagelijks geopend
11.00 tot 19.00 uur.

van
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Apotheek Van Beest, al jaren uw vertrouwde adres in de wijk
voor al uw medicijnen en medicijn adviezen.
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.

GFH

tel. 360 52 33

Wagenstraat 143143- A

Sleutelspecialistsmeets@hotmail.com
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