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15 en 16 september 201215 en 16 september 201215 en 16 september 201215 en 16 september 2012    

Buurtweekend Buurtweekend Buurtweekend Buurtweekend     
in het Huijgensparkin het Huijgensparkin het Huijgensparkin het Huijgenspark    

2 dagen lang activiteiten voor jong en oud 
    

met BUURTTHEATER, de BUURTPICKNICK, met BUURTTHEATER, de BUURTPICKNICK, met BUURTTHEATER, de BUURTPICKNICK, met BUURTTHEATER, de BUURTPICKNICK,     
kinderactiviteiten,een kunstkinderactiviteiten,een kunstkinderactiviteiten,een kunstkinderactiviteiten,een kunst----/rommel/rommel/rommel/rommel----/ informatiemarkt,  / informatiemarkt,  / informatiemarkt,  / informatiemarkt,      

muziek en nog veel meer. muziek en nog veel meer. muziek en nog veel meer. muziek en nog veel meer.     

Zaterdag 15 september Zaterdag 15 september Zaterdag 15 september Zaterdag 15 september                                 
BUURTTHEATER en PICKNICKBUURTTHEATER en PICKNICKBUURTTHEATER en PICKNICKBUURTTHEATER en PICKNICK    

    

Buurttheater Buurttheater Buurttheater Buurttheater     
Ook dit jaar maken bewoners van de Stationsbuurt een 
theaterstuk. Wederom een bijzondere voorstelling waar-
bij de geschiedenis van de wijk centraal staat, maar dan  
uiteraard op een eigen wijze vertaald. 
 

BuurtpicknickBuurtpicknickBuurtpicknickBuurtpicknick  
Neem zelf je eten, je mooiste tafelkleed, borden en be-
stek mee en schuif met alle buren aan aan één van de 
picknicktafels. Voor de kinderen is er natuurlijk ook iets 
te doen en te eten. Voor wie niet wil koken zijn er diver-
se mogelijkheden: Winston & Wei Wei staat op het park 
en er zijn in de buurt diverse buurtrestaurants open. 

Zondag 16 september  Zondag 16 september  Zondag 16 september  Zondag 16 september                                                                                                                                                                  
MARKTMARKTMARKTMARKT    

 

Met kraampjesMet kraampjesMet kraampjesMet kraampjes van verschillende organisaties die zich-

zelf hier kunnen profileren, maar die ook relevante infor-
matie geven aan de buurtbewoners. Ook met een 
‘anders dan anders-markt’, met creatieve, artistieke en 
lekkere dingen. Natuurlijk ontbreken ook de kinderactivi-
teiten niet. 
 

Heb jij een talent? Heb jij een talent? Heb jij een talent? Heb jij een talent? En wil je dat delen met de rest van 

de bezoekers? Doe mee en geef invulling aan het pro-
gramma. Ben jij een artiest, een zanger, een zangeres? 
Of zit je in een band, of kun je heel goed dansen? Geef 
je op en doe mee! 

Ondertussen in het Park 
Donderdag 24 mei werd met groot materieel in één dag een schitte-
rende skatebaan gebouwd op de kop van het Huijgenspark bij het 
Rijswijkseplein. Na jaren van overleg mochten de eerste skaters hun 
kunsten vertonen.                             foto’s van Willem van der Veen 

RamadanRamadanRamadanRamadan    
20 juli - 20 augustus  

De ramadan valt dit jaar midden in de zomer, De ramadan valt dit jaar midden in de zomer, De ramadan valt dit jaar midden in de zomer, De ramadan valt dit jaar midden in de zomer, 
van 20 juli van 20 juli van 20 juli van 20 juli ----    20 augustus. Hoewel veel Marok-20 augustus. Hoewel veel Marok-20 augustus. Hoewel veel Marok-20 augustus. Hoewel veel Marok-
kaanse en Turkse buurtgenoten de ramadan kaanse en Turkse buurtgenoten de ramadan kaanse en Turkse buurtgenoten de ramadan kaanse en Turkse buurtgenoten de ramadan 
zullen combineren met de zomervakantie el-zullen combineren met de zomervakantie el-zullen combineren met de zomervakantie el-zullen combineren met de zomervakantie el-
ders, wordt het ongetwijfeld gezellig druk rond ders, wordt het ongetwijfeld gezellig druk rond ders, wordt het ongetwijfeld gezellig druk rond ders, wordt het ongetwijfeld gezellig druk rond 
Moskee El Mouhsinin aan de Stationsweg 89. Moskee El Mouhsinin aan de Stationsweg 89. Moskee El Mouhsinin aan de Stationsweg 89. Moskee El Mouhsinin aan de Stationsweg 89.     
    

Stichting Buurtstation is op verzoeken die bin-
nenkwamen via het Groot Wijk Overleg 
(GWO) - naar aanleiding van ervaring van de 
ramadan 2011 - met het moskeebestuur gaan 
overleggen. Want ook dit jaar zijn de ramadan-
dagen lang en is er 's avond laat nog een 
dienst in de moskee. In dit overleg is door de 
moskee voorgesteld dat zij kinderopvang rege-
len tijdens de diensten en er een direct tele-
foonnummer beschikbaar is voor vragen of 
meldingen van overlast. Het is goed dat er op 
dit moment al overlegd is, met name omdat de 
moskee liet weten dat ze op 10 augustus na 
zonsondergang (21.18uur) een openbare iftar-
maaltijd organiseert in het Huijgenspark en zo 
met de andere bewoners van de Stationsbuurt 
deze vastenmaand te vieren. De bewoners 
krijgen nog een uitnodiging voor deze maaltijd 
in de brievenbus.  

Madeleine Steigenga 

Anna J. van StuijvenbergAnna J. van StuijvenbergAnna J. van StuijvenbergAnna J. van Stuijvenberg maakt grote en arbeidsintensieve wer-
ken. Tussen de rollen ondertapijt vertelt Anna over associaties, 

toeval en vergankelijkheid.                                   Zie pagina 10.Zie pagina 10.Zie pagina 10.Zie pagina 10. 

Buurtbewoners in beeldBuurtbewoners in beeldBuurtbewoners in beeldBuurtbewoners in beeld    

Stationsbuurtbewoner Menno Doorschodt Menno Doorschodt Menno Doorschodt Menno Doorschodt is directeur bij Yu Zu 
Tang en vertelt met trots over de totstandkoming van deze Ooster-
se Health Garden op de hoek van de Amsterdamse Veerkade en 

het Spui.                                                                Zie pagina 8.Zie pagina 8.Zie pagina 8.Zie pagina 8. 

Er wordt altijd wel iets ontwikkeld en gebouwd in onze buurt. Over 
wat achter de schermen gebeurd worden we regelmatig op de 
hoogte gehouden in het SOOS-overleg dat zo'n 4 of 5 keer per jaar 
plaats vindt. Daarnaast worden voor 'grote stappen' of 'bijzondere 
projecten' aparte bijeenkomsten georganiseerd.  

Uw buurtkrant zet ze voor u op een rijtje op pagina 5.pagina 5.pagina 5.pagina 5. 

Bouwbezigheden in kaartBouwbezigheden in kaartBouwbezigheden in kaartBouwbezigheden in kaart    

Ook in deze krant:Ook in deze krant:Ook in deze krant:Ook in deze krant:    

Buurtstation nieuws 2222    

Zebra activiteiten 3333    

Column wijkagenten 3333    

City Mondial verzorgt wijkcommunicatie 3333    

dr. Lin geridderd 3333    

WOM-nieuws nieuwbouw 4444    

Tai Chi in het Park 4444    

Haagse Indianen op reis 4444    

Gemeentenieuws Stationsbuurt 5555    

Spelen in de Stationsbuurt: speeltuinentest 7777    

Foto’s luchtkastelen, lentereceptie, KiKo 7777    

Koken met je buur(t)vrouw 8888    

Yu Zu Tang Health Garden 8888    

Voorontwerp herinrichting Stationsplein 9999    

Parels van de Stationswijk 9999    

Eerste Poolse Centrum geopend op Zieken 10101010    

Buurtcolumn: Bonte bedoening 11111111    

Jazz in de Gracht 24 & 25 augustus 11111111    

Vrijwilligers zijn natuurlijk ook welkom.  
We kunnen iedereen gebruiken die wil helpen opbouwen, We kunnen iedereen gebruiken die wil helpen opbouwen, We kunnen iedereen gebruiken die wil helpen opbouwen, We kunnen iedereen gebruiken die wil helpen opbouwen, 
workshops wil begeleiden of helpen organiseren.workshops wil begeleiden of helpen organiseren.workshops wil begeleiden of helpen organiseren.workshops wil begeleiden of helpen organiseren.    
    

De tijden en het volledige programma worden later bekend 
gemaakt.  
 

Voor meer informatie of om je op te geven voor het podi-
um of de markt: 
Bonny van der Burg  bonny@bonnidee.nl.  06-18018491 
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Bewonerskrant HollandsBewonerskrant HollandsBewonerskrant HollandsBewonerskrant Hollands    SpoorSpoorSpoorSpoor    
7e jaargang nr. 27e jaargang nr. 27e jaargang nr. 27e jaargang nr. 2    

    

StationswegStationswegStationswegStationsweg    6666    
2515 2515 2515 2515 BNBNBNBN    Den HaagDen HaagDen HaagDen Haag    

    

Redactie: Redactie: Redactie: Redactie:     
    

Annemarijke Jolmers 
Vries Kool  

Franka Korteweg 
Madeleine Steigenga  

(Buurtstation: Cathelijne Dommerholt) 
 

samenstelling en lay out: samenstelling en lay out: samenstelling en lay out: samenstelling en lay out:  
Gary van der Heemst 

 

druk:druk:druk:druk: De Groot Drukkerij 
 

Advertenties, reacties en kopij:Advertenties, reacties en kopij:Advertenties, reacties en kopij:Advertenties, reacties en kopij:    
hs@buurtstation.nlhs@buurtstation.nlhs@buurtstation.nlhs@buurtstation.nl    

 

Hollands Spoor op internetHollands Spoor op internetHollands Spoor op internetHollands Spoor op internet    
HS staat geheel in kleur op: 
wwwwwwwwwwww.buurtstation.nl/wijkkrant.buurtstation.nl/wijkkrant.buurtstation.nl/wijkkrant.buurtstation.nl/wijkkrant    

    

http://twitter.com/BuurtStation 
www.facebook.com/BuurtStation  

    

Bewonersorganisatie Buurtstation komt op 
voor de belangen van de bewoners van de 
Stationsbuurt. Ze doet dit vanuit haar tijdelij-
ke huisvesting aan Stationsweg 6 (open 
dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur).  
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers in 
werkgroepen actief, professioneel onder-
steund door Carla Janmaat (administratie) 
en Bonny v.d. Burg (samenlevingsopbouw). 
De activiteiten van het Buurtstation worden 
uitgevoerd door de volgende werkgroepen: 
    

Werkgroep Bouw en VisieWerkgroep Bouw en VisieWerkgroep Bouw en VisieWerkgroep 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 VerkeerWerkgroep VerkeerWerkgroep VerkeerWerkgroep Verkeer  
problemen en ideeën rond verkeer en ver-
voer. Voorzitter: Peter Viallé. 
 

WebsiteWebsiteWebsiteWebsite        
Actueel buurtnieuws en informatie over het 
Buurtstation kunt u vinden op de website 
van de Stationsbuurt: www.buurtstation.nl.www.buurtstation.nl.www.buurtstation.nl.www.buurtstation.nl.  
Webmaster Koen van Venetië verzorgt de 
technische kant, maar  
zoekt nog redactieleden om de inhoud   zoekt nog redactieleden om de inhoud   zoekt nog redactieleden om de inhoud   zoekt nog redactieleden om de inhoud   
samen te stellen en up to date te houden. samen te stellen en up to date te houden. samen te stellen en up to date te houden. samen te stellen en up to date te houden.     
Mail: webmaster@buurtstation.nl 
 

Digitale muurkrantDigitale muurkrantDigitale muurkrantDigitale 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  Groot Wijk Overleg  Groot Wijk Overleg  Groot Wijk Overleg      
Het GWO is dé vergadering waar buurtbe-
woners onderwerpen die te maken hebben 
met de buurt aan de orde kunnen stellen. 
Bijvoorbeeld zwerfvuil, gevaarlijke verkeers-
situaties 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:het GWO:het GWO:het GWO:  

Parada, Van Limburg Stirumstraat 280Parada, Van Limburg Stirumstraat 280Parada, Van Limburg Stirumstraat 280Parada, Van Limburg Stirumstraat 280    

Komende GWO-bijeenkomsten zijn op  

  4 juli, 12 september, 7 november  
Aanvang 19.30 uur. 

 

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

AdressenAdressenAdressenAdressen    
Buurtstation StationsbuurtBuurtstation StationsbuurtBuurtstation StationsbuurtBuurtstation Stationsbuurt    
Carla Janmaat, Bonny v.d. Burg 
Stationsweg 6, Stationsweg 6, Stationsweg 6, Stationsweg 6,     
2515 BN Den Haag2515 BN Den Haag2515 BN Den Haag2515 BN Den Haag    
tel. 363 49 93 tel. 363 49 93 tel. 363 49 93 tel. 363 49 93     
buurtstation@zonnet.nlbuurtstation@zonnet.nlbuurtstation@zonnet.nlbuurtstation@zonnet.nl    
www.buurtstation.nlwww.buurtstation.nlwww.buurtstation.nlwww.buurtstation.nl    
di. & do. 09.00-12.00  
 

Zebra Zebra Zebra Zebra     
OuderenconsulentOuderenconsulentOuderenconsulentOuderenconsulent    
Patricia Haverkort 
424 81 13  
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
 

Maatschappelijk werkMaatschappelijk werkMaatschappelijk werkMaatschappelijk werk    
Spreekuur in Parada 
424 80 00  
 

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

Stichting BoogStichting BoogStichting BoogStichting Boog    
Connie Slutter 
312 12 18 / 06 191 402 33 
 

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

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!  
 

VerschijningVerschijningVerschijningVerschijning    2012201220122012: 
#27, half sept.        deadline 1 sept. 
#28, half dec.         deadline 1 dec. 
 

PrijzenPrijzenPrijzenPrijzen: 
Hele pagina 1040 mm2 € 440 
1/2   pagina   520 mm2 € 220 
1/4   pagina   260 mm2 € 110 
1/6   pagina   173 mm2 €   85 
1/8   pagina   130 mm2 €   55 
1/16 pagina     70 mm2 €   35 

 

De advertentie wordt tevens 
gratis geplaatst op de website:  
wwwwwwwwwwww.buurtstation.nl.buurtstation.nl.buurtstation.nl.buurtstation.nl/wijkkrant/wijkkrant/wijkkrant/wijkkrant    

 

U krijgt gratis hulp bij de opmaak 
van de advertenties.  

Aanleveren digitaal in overleg. 
(doc, jpg, gif, png. Geen pdf.) 

 

hs@buurtstation.nlhs@buurtstation.nlhs@buurtstation.nlhs@buurtstation.nl    
 

NoodNoodNoodNood: 112112112112    
Politie HaaglandenPolitie HaaglandenPolitie HaaglandenPolitie 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:Gemeentelijke Diensten:Gemeentelijke Diensten: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 Advertenties Advertenties Advertenties  

Ben je hier net nieuw of woon je al lan-
ger in de Stationsbuurt, ben je betrok-
ken bij wat er gebeurt in de buurt? Kom 
dan ons bestuur versterken! 
Wat doen we?Wat doen we?Wat doen we?Wat doen we?    
Het Buurtstation heeft zich de laatste 
jaren ontwikkeld tot een organisatie die 
een bindend en aansprekend centrum 
voor de bewoners in de Stationsbuurt 
is. Ze is gericht op contact en samen-
werking met en tussen alle groepen en 
organisaties die leefbaarheid, welzijn 
en welvaren in de buurt belangrijk vin-
den. 
Hoe vaak vergaderen we?Hoe vaak vergaderen we?Hoe vaak vergaderen we?Hoe vaak vergaderen we?    
We vergaderen eens in de maand op dinsdag-
avond, behalve in augustus en december. Onder 
het genot van koffie en thee vergaderen we op 
de Stationsweg 6. Er is altijd een externe notulist 
aanwezig, dus die taak is al ingevuld! 
Hoe veel tijd kost het?Hoe veel tijd kost het?Hoe veel tijd kost het?Hoe veel tijd kost het?    
Het is vrijwilligerswerk, dus uiteindelijk bepaal je 
zelf wat je doet en hoe veel tijd je erin steekt. 
Zelf besteed ik er ongeveer 4 uur per week aan 
(inclusief de vergaderingen). Eerlijk gezegd vind 
ik dat zelf nog wat weinig maar je moet het wel 
kunnen combineren met je werk en je privéleven.  
Wie zoeken we?Wie zoeken we?Wie zoeken we?Wie zoeken we?    
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden 
om in een team het aanspreekpunt te zijn voor 
de bewoners in de wijk en voor de gemeente 
Den Haag. Het gaat om mensen die wonen in de 
Stationsbuurt en die zich betrokken voelen bij de 
buurt. Buurtstation streeft naar uitbreiding van 
het aantal vrijwilligers en betrokken buurtbewo-

ners, en ook naar grotere diversiteit in de samen-
stelling daarvan. Ons huidige bestuur bestaat in 
totaal uit zes leden, waarvan er één van Marok-
kaanse afkomst is. Bij activiteiten van het Buurt-
station zien we steeds meer mensen van allerlei 
herkomst. Het streven is om ook in het bestuur 
deze diversiteit te hebben. 
Zelf woon ik nog geen drie jaar in de Stations-
buurt. Toch voel ik me betrokken bij de buurt en 
ben ik daarom lid geworden van het bestuur. Ik 
merk overigens ook dat, 
door lid te zijn van het 
bestuur, ik de buurt beter 
leer kennen. 
Mocht je geïnteresseerd 
zijn of meer willen weten, 
neem dan vrijblijvend con-
tact op met Ingeborg Boon 
 (buurtstation@zonnet.nl). 

De bewonersorganisatie Buurtstation heeft ten doel (uit de statuten): 

“Het initiëren, stimuleren, coördineren en/ of begeleiden van belangenbehartiging, participatiebe-“Het initiëren, stimuleren, coördineren en/ of begeleiden van belangenbehartiging, participatiebe-“Het initiëren, stimuleren, coördineren en/ of begeleiden van belangenbehartiging, participatiebe-“Het initiëren, stimuleren, coördineren en/ of begeleiden van belangenbehartiging, participatiebe-

vordering en samenlevingsopbouw van alle bewoners, of groepen daarvan, binnen haar werkge-vordering en samenlevingsopbouw van alle bewoners, of groepen daarvan, binnen haar werkge-vordering en samenlevingsopbouw van alle bewoners, of groepen daarvan, binnen haar werkge-vordering en samenlevingsopbouw van alle bewoners, of groepen daarvan, binnen haar werkge-

bied, zulks met inachtneming van reeds bestaande activiteiten op die gebieden.” bied, zulks met inachtneming van reeds bestaande activiteiten op die gebieden.” bied, zulks met inachtneming van reeds bestaande activiteiten op die gebieden.” bied, zulks met inachtneming van reeds bestaande activiteiten op die gebieden.”     

Bestuur Buurtstation zoekt nieuwe leden!Bestuur Buurtstation zoekt nieuwe leden!Bestuur Buurtstation zoekt nieuwe leden!Bestuur Buurtstation zoekt nieuwe leden! 

van links naar rechts: Jurjen Baajen, Mark Drabbe , Ingeborg 
Boon, Peter Tolenaars en Harry Kampf.  
Niet op foto: Cathelijne Dommerholt en Aloush el Baroudi. 

Het is weer tijd voor een wijkschouw: de halfjaar-
lijkse activiteit van het Buurtstation waarin buurt-
bewoners samen met gemeentelijke diensten 
door de wijk wandelen om vast te leggen hoe de 
wijk (stoepen, paaltjes, prullenbakken enz.) erbij 
ligt. 
 

Deze keer willen we speciaal de aandacht leg-
gen op de fietsenstallingproblematiek. Op ver-
schillende plaatsen in de Stationsbuurt en vooral 
bij station HS zijn de zogenaamde ‘fietsennieten’ 
namelijk overvol. Helaas vooral met fietswrakken 

en ‘weesfietsen’, waardoor buurtbewoners en 
bezoekers van onze wijk hun fiets niet kwijt kun-
nen. 
 

Iedereen is van harte welkom om samen met de 
betreffende ambtenaren door de wijk te wande-
len om de aandacht te vragen voor dit probleem 
en direct wensen voor te leggen. 
 

Mocht u 11 juli verhinderd zijn, dan kunt u uw 
(fiets)meldingen en wensen natuurlijk ook via de 
mail doorgeven: buurtstation@zonnet.nl. 

Uitnodiging Schouw StationsbuurtUitnodiging Schouw StationsbuurtUitnodiging Schouw StationsbuurtUitnodiging Schouw Stationsbuurt    
woensdag 11 juli, vanaf 19.30 uur, start op Stationsweg 6 

De gemeente wil dat meer mensen in woonwij-
ken hun fiets veilig kunnen stallen. Zij stimuleert 
daarom particulieren om een buurtstalling op te 
zetten. Een buurtstalling is een afgesloten, over-
dekte stalling. Hier kunt u 24 uur per dag uw fiets 
stallen en ophalen. 
 

Daarnaast biedt de gemeente bewoners de mo-
gelijkheid om een fietstrommel aan te vragen. 
Heeft u geen eigen berging bij de woning, dan 
kunt u in aanmerking komen voor een fietstrom-
mel. Kijk voor meer informatie op 
www.denhaag.nl of bel de gemeente op telefoon-
nummer 14 070. 
 

Bewonersorganisatie Buurtstation is benieuwd of 
er in onze buurt ook bewoners zijn die een fiets-
trommel willen aanvragen. Het bestuur kan dit 

dan met de gemeente bespreken in het Groot 
Wijk Overleg (GWO). Laat u ons even weten als 
u belangstelling heeft? U kunt dit doen door een 

e-mail te sturen naar buurtstation@zonnet.nl. 

Buurtstallingen en fietstrommelsBuurtstallingen en fietstrommelsBuurtstallingen en fietstrommelsBuurtstallingen en fietstrommels    

Ergert u zich ook geregeld aan Ergert u zich ook geregeld aan Ergert u zich ook geregeld aan Ergert u zich ook geregeld aan 
volle papierbakken, losliggende volle papierbakken, losliggende volle papierbakken, losliggende volle papierbakken, losliggende 
tegels, geparkeerde fietswrak-tegels, geparkeerde fietswrak-tegels, geparkeerde fietswrak-tegels, geparkeerde fietswrak-
ken, enzovoort? Samen met ken, enzovoort? Samen met ken, enzovoort? Samen met ken, enzovoort? Samen met 
alle buurtbewoners moeten we alle buurtbewoners moeten we alle buurtbewoners moeten we alle buurtbewoners moeten we 
de wijk schoon en leefbaar hou-de wijk schoon en leefbaar hou-de wijk schoon en leefbaar hou-de wijk schoon en leefbaar hou-
den. In onze wijk zijn wij als den. In onze wijk zijn wij als den. In onze wijk zijn wij als den. In onze wijk zijn wij als 
bewoners zelf verantwoordelijk bewoners zelf verantwoordelijk bewoners zelf verantwoordelijk bewoners zelf verantwoordelijk 
voor onze wijk.voor onze wijk.voor onze wijk.voor onze wijk.  
 

Valt u iets op wat verbeterd, 
hersteld of gerepareerd moet 
worden? Kom dan zelf in actie 
en maak er melding van bij de 
gemeente. Die kan veel oplos-
sen. Uw BuurtStation zit vaak 
met de gemeente om de tafel, 
bijvoorbeeld in het Groot Wijk 
Overleg (GWO). We blijven 
daarom graag op de hoogte van 
uw ergernissen, en vooral wat 
de voortgang is bij het verhel-

pen van deze ergernissen.  
 

Hieronder een toelichting hoe u 
uw ergernissen kunt melden bij 
de gemeente én bij de bewo-
nersorganisatie BuurtStation: 
 

1. Meld uw ergernis bij de ge-
meente Den Haag:  

•  telefoon: 14070 

•  of via de website van de ge-

meente Den Haag:  
 http://www.denhaag.nl/home/
bewoners/natuur-en-milieu/
afval.htm onder ‘meldingen’ 

•  of ga naar 

www.verbeterdebuurt.nl en 
maak daar melding van uw 
ergernis. U kunt er ook ideeën 
indienen en goede ideeën van 
anderen steunen.  

   Bij deze site hoort ook een 
  ‘Verbeter je buurt-app’.  

 

2. Gaat het niet om ‘gewone’ 
ergernissen zoals losliggende 
tegels, volle papierbakken 
enzovoort,   maar om bijzon-
dere situaties die te maken 
hebben met de leefbaarheid in 
de Stationsbuurt? Mail deze 
dan naar Leo Hofman, aan-
spreekpunt voor beheer bij de 
gemeente, op 
leo.hofman@denhaag.nl. 
 

3. Stuur ook een cc van alle 
mailtjes die u verstuurt naar 
het Buurtstation op e-
mailadres:  

    meldpuntbs@gmail.com. Zo 
kunnen wij bijhouden wat er 
speelt en wat de vorderingen 
zijn. 

Overzicht van de ergernissen in de buurtOverzicht van de ergernissen in de buurtOverzicht van de ergernissen in de buurtOverzicht van de ergernissen in de buurt    
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Patricia Haverkort,  
Ouderenconsulent 
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
 

Aanmelden & informatie: Aanmelden & informatie: Aanmelden & informatie: Aanmelden & informatie:     
afd. Ouderenwerk:  
070-4248112 of  4248113   
receptie 070070070070----4248130424813042481304248130 
 

Wijkcentrum de SprongWijkcentrum de SprongWijkcentrum de SprongWijkcentrum de Sprong    
Pavi l joensgracht 33  

Deze activiteiten worden georganiseerd door het team Participatie en Lichte zorg, afd ouderenwerk en haar vrijwilligers.  

 

Goed nieuws voor huiseigenaren en particuliere verhuurders met beklad-
de of beplakte muren: de bewonersorganisatie Buurtstation doet mee aan 
de graffiti-schoonmaakregeling van de gemeente Den Haag. De gemeen-
te verwijdert graffiti en posters weer snel van uw gevel en dat zonder kos-
ten voor u. Als bewoners moet u de graffiti of beplakking zelf melden bij 
de gemeente. Het is belangrijk dit snel te doen, omdat graffiti anders 
moeilijk(er) is te verwijderen. 
 

Hoe werkt het?Hoe werkt het?Hoe werkt het?Hoe werkt het?    
Geïnteresseerde bewoners en particuliere verhuurders melden zich een-
malig aan voor de graffiti-schoonmaakregeling bij de gemeente Den 
Haag. Zoals gezegd, zijn hier geen kosten aan verbonden. Een melding 
geeft u door aan het Meldpunt Graffiti. Dat kan via e-mail: meldpuntgraffi-
ti@denhaag.nl of telefonisch: (070) 353 46 05. 
Meer informatie over de graffiti-schoonmaakregeling, de voorwaarden, het 
meldingsformulier en inschrijvingsformulier is te vinden op de website van 
de gemeente:  
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Graffiti-schoonmaakregeling-

Stationsbuurt graffitivrijStationsbuurt graffitivrijStationsbuurt graffitivrijStationsbuurt graffitivrij    

Stichting City Mondial, bij u waarschijnlijk vooral bekend Stichting City Mondial, bij u waarschijnlijk vooral bekend Stichting City Mondial, bij u waarschijnlijk vooral bekend Stichting City Mondial, bij u waarschijnlijk vooral bekend 
vanwege haar activiteiten op het gebied van toerisme en vanwege haar activiteiten op het gebied van toerisme en vanwege haar activiteiten op het gebied van toerisme en vanwege haar activiteiten op het gebied van toerisme en 
het stimuleren van de wijkeconomie, zet zich sinds 1 het stimuleren van de wijkeconomie, zet zich sinds 1 het stimuleren van de wijkeconomie, zet zich sinds 1 het stimuleren van de wijkeconomie, zet zich sinds 1 
januari 2012 ook in voor een effectieve wijkcommunica-januari 2012 ook in voor een effectieve wijkcommunica-januari 2012 ook in voor een effectieve wijkcommunica-januari 2012 ook in voor een effectieve wijkcommunica-
tie intie intie intie in    de Schilderswijk, Transvaal, Rivierenwijk, Avenue de Schilderswijk, Transvaal, Rivierenwijk, Avenue de Schilderswijk, Transvaal, Rivierenwijk, Avenue de Schilderswijk, Transvaal, Rivierenwijk, Avenue 
Culinaire en niet in de laatste plaats de Stationsbuurt. Culinaire en niet in de laatste plaats de Stationsbuurt. Culinaire en niet in de laatste plaats de Stationsbuurt. Culinaire en niet in de laatste plaats de Stationsbuurt.     
Om die wijkcommunicatie in het werkgebied van de 
stichting goed te laten verlopen, is het voormalige Wijk-
communicatiebureau Schilderswijk, dat beschikt over 
een jarenlange ervaring op het gebied van wijkcommuni-
catie, ondergebracht bij City Mondial. De stichting wil 
qua communicatie vooral een aanvulling zijn op wat er 
op dit moment al wordt verzorgd door de bewonersorga-
nisatie Buurtstation en diens krant Hollands Spoor, 
waarin wij samen met de gemeente Den Haag een infor-
matiepagina verzorgen. Binnenkort ontvouwen wij een 
aantal nieuwe initiatieven, waarbij wij uw hulp als bewo-
ner en/of bedrijf goed kunnen gebruiken. 
 

Website Website Website Website     
Een van die initiatieven is het aanpassen van onze web-
site. Op korte termijn zal www.citymondial.nl een geheel 
nieuwe  en frisse aanblik geven. De website zal zó wor-
den ingericht dat bij u als bbbbewoner, bbbbedrijf of bbbbezoeker 
na enkele muisklikken de gewenste informatie op het 
scherm verschijnt. Tevens zijn wij te vinden op Face-
book (www.facebook.com/CityMondial) en kunt u ons 
volgen op Twitter via @CityMondial.     
    

    
    

NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief    
Met enige regelmaat zullen in de toekomst twee digitale 
nieuwsbrieven verschijnen. 
De eerste variant zal specifiek gericht zijn op wijkcom-
municatie en de lezer op de hoogte houden van het laat-
ste nieuws uit de wijk.  
Variant twee is toegespitst op toerisme en economie en 
zal vooral ingaan op evenementen die plaatsvinden, 
toeristische trekpleisters in het gebied en nieuws dat van 
belang is voor de plaatselijke ondernemers.   
 

Inspirerende plannenInspirerende plannenInspirerende plannenInspirerende plannen 
Daarnaast hebben we veel andere inspirerende plannen 
waar we jullie binnenkort meer over hopen te kunnen 
vertellen. Hou onze website, en binnenkort de digitale 
nieuwsbrieven, in de gaten voor het laatste nieuws.  
 

ContactContactContactContact    
Als u meer wilt weten over City Mondial en wat wij voor 
u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op via 
070 212 45 86, Thijs@citymondial.nl of kijk op onze 
website www.citymondial.nl. Natuurlijk kunt u ook langs-
komen op onze vestiging in clubhuis De Mussen (1e 
etage) aan de Hoefkade 602. Volg ons daarnaast via 
Facebook en Twitter. 
 

Voor vragen over toerisme en wijkeconomie kunt u nog 
steeds terecht bij onze frontoffice aan de Wagenstraat 
193, bellen met 070 402 33 36 of een mailtje sturen naar 
info@citymondial.nl.  

City Mondial 

City Mondial City Mondial City Mondial City Mondial verzorgt wijkcommunicatie in de Stationsbuurtverzorgt wijkcommunicatie in de Stationsbuurtverzorgt wijkcommunicatie in de Stationsbuurtverzorgt wijkcommunicatie in de Stationsbuurt    

Zoals sommigen van jullie wellicht al weten, zijn wij, Simon Zoals sommigen van jullie wellicht al weten, zijn wij, Simon Zoals sommigen van jullie wellicht al weten, zijn wij, Simon Zoals sommigen van jullie wellicht al weten, zijn wij, Simon 
Daw en Ester van Aalst, wijkagenten in de Stationsbuurt. Daw en Ester van Aalst, wijkagenten in de Stationsbuurt. Daw en Ester van Aalst, wijkagenten in de Stationsbuurt. Daw en Ester van Aalst, wijkagenten in de Stationsbuurt. 
Vanaf heden zullen wij iedere krant een column schrijven Vanaf heden zullen wij iedere krant een column schrijven Vanaf heden zullen wij iedere krant een column schrijven Vanaf heden zullen wij iedere krant een column schrijven 
over wat er leeft in de buurt, bij de bewoners of bij de poli-over wat er leeft in de buurt, bij de bewoners of bij de poli-over wat er leeft in de buurt, bij de bewoners of bij de poli-over wat er leeft in de buurt, bij de bewoners of bij de poli-
tie.tie.tie.tie.     
 

Wij zullen actuele onderwerpen kiezen, maar wanneer er 
behoefte is aan bepaalde informatie, kan dit in de column 
verwerkt worden. Schroom dus niet om suggesties te mai-
len naar ons, of spreek ons anders aan tijdens het spreek-
uur of wanneer jullie ons op straat treffen. 
 

Zo krijgen wij bijvoorbeeld veel vragen over de bereikbaar-
heid van de politie. Bij sommigen was er vroeger een direct    
telefoonnummer van bureau Hoefkade bekend. Tegen-
woordig is dit vervangen door 0900-8844, een landelijk 
nummer. Een telefoniste verbindt door met de juiste afde-
ling of het juiste bureau. Dit nummer kan gebeld worden bij 
niet-spoedeisende zaken. 
 

Bij spoed geldt altijd 1-1-2. Spoed is niet alleen als er bij-
voorbeeld een huis in brand staat, maar ook wanneer u 
een misdrijf ziet (bijvoorbeeld een straatroof of een in-
braak) en de daders rennen weg. Maar ook bijvoorbeeld 
een aanrijding waar iemand gewond bij raakt, waar dus 
snel hulp geboden is. Wanneer er snel politieactie noodza-
kelijk is: 1-1-2. 
Wat voor de politie een belangrijk hulpmiddel is, is het ma-
ken van een foto van de dader. Veel mensen hebben te-
genwoordig een telefoon met een camera. Het is voor de 
politie makkelijker zoeken, als we een foto van de dader 
gezien hebben. 
 

Wat voor de politie ook een belangrijk hulpmiddel is, is 
Burgernet. Hiervoor kan je je aanmelden via 
www.burgernet.nl. Hier kan je je voor een bepaald gebied 
inschrijven, en zodoende informatie ontvangen via je mo-
biele telefoon over zaken waarbij de politie uw hulp vraagt. 
Te denken valt dan bijvoorbeeld aan vermiste kinderen. 
 

De politie denkt veel na over het verbeteren van de verbin-
ding met de burger. Iedere woensdagmiddag van 14:00 tot 
15:00 uur houden wij spreekuur op de Jan Blankenstraat 
94 (wijkkantoor Staedion). U bent van harte welkom om 
langs te komen. U kunt uw problemen of suggesties bij ons 
kwijt. 
 

U kunt ons ook bereiken via de mail:  
simon.daw@haaglanden.politie.nl en  
ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl.  
Wellicht tot ziens in de wijk! 

Column wijkagentenColumn wijkagentenColumn wijkagentenColumn wijkagenten    

Als je kan naaien, kun je je eigen kleding gaan maken. Of je kan voor an-Als je kan naaien, kun je je eigen kleding gaan maken. Of je kan voor an-Als je kan naaien, kun je je eigen kleding gaan maken. Of je kan voor an-Als je kan naaien, kun je je eigen kleding gaan maken. Of je kan voor an-
deren kleding naaien: bijvoorbeeld voor je kinderen of voor andere buurt-deren kleding naaien: bijvoorbeeld voor je kinderen of voor andere buurt-deren kleding naaien: bijvoorbeeld voor je kinderen of voor andere buurt-deren kleding naaien: bijvoorbeeld voor je kinderen of voor andere buurt-
bewoners. Handig, en voordelig!bewoners. Handig, en voordelig!bewoners. Handig, en voordelig!bewoners. Handig, en voordelig!    
In Parada starten eind augustus weer naailessen voor bewoners van de 
Stationsbuurt. In groepjes van maximaal 12 deelnemers leer je alle kneep-
jes van het naaivak. Van zoompjes stikken tot een jas maken. Handig, en 
ook nog eens voordelig: als je je eigen kleding maakt, spaar je geld uit én 
kan je precies je eigen stijl volgen. Je hoeft geen eigen naaimachine te 
hebben: in Parada zijn voor deze cursus naaimachines beschikbaar. 
Buurtbewoners die zelf ideeën hebben voor kleding, kunnen deze straks – 
tegen kostprijs - laten uitvoeren door de cursisten van de naailessen. Zo 
ontstaat er een creatieve uitwisseling van ideeën en productie, en krijgt de 
Stationsbuurt een eigen ‘naai-atelier’. 
De naailessen beginnen na de zomer, in de week van 27 augustus. Het 
zal op verschillende dagen in de week worden georganiseerd, dus er is 
altijd wel een dag dat jij erbij kan zijn. Het duurt steeds 10 lessen. Na de 
eerste 10 keer kun je je opgeven voor het volgende blok van 10 lessen.  
 

Meer informatie en aanmeldenMeer informatie en aanmeldenMeer informatie en aanmeldenMeer informatie en aanmelden 
Bij de balie van Parada kun je meer te weten komen over de naailessen. 
Daar kun je je ook aanmelden. 
Buurthuis Parada, Van Limburg Stirumstraat 280. 
De naailessen worden aangeboden door Stichting Multiculturele Vrouwen 
in de Schilderswijk (SMVS) in samenwerking met Zebra Welzijn. 

Doe mee met naailessen in Paradanaailessen in Paradanaailessen in Paradanaailessen in Parada    

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

Taken:Taken:Taken: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:Wij vragen van vrijwilligers dat zij:Wij vragen van vrijwilligers dat zij:Wij vragen van vrijwilligers dat zij:    
Zelfstandig kunnen werken 
Affiniteit met ouderen hebben 
Verantwoordelijkheidsgevoel hebben 
Enthousiast en geduldig zijn 
Een luisterend oor hebben 
Kunnen signaleren, adviseren en doorverwijzen 
 

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

Gezocht! Vrijwilligers Gezocht! Vrijwilligers Gezocht! Vrijwilligers Gezocht! Vrijwilligers     
‘Signalerende huisbezoeken’‘Signalerende huisbezoeken’‘Signalerende huisbezoeken’‘Signalerende huisbezoeken’    

Tai Chi bevordert de gezondheid en is goed 
voor lichaam en geest. Iedereen kan meedoen 
tot op hoge leeftijd. 
    

Voor wie:Voor wie:Voor wie:Voor wie: Alle leeftijden (Volwassenen/
Ouderen) 
 

Wanneer: Wanneer: Wanneer: Wanneer:     
Zaterdagen van 2 juni tot 18 augustus 2012Zaterdagen van 2 juni tot 18 augustus 2012Zaterdagen van 2 juni tot 18 augustus 2012Zaterdagen van 2 juni tot 18 augustus 2012    
(bij erge regen gaat de les niet door)  
Losse deelname mogelijk 
 

Tijd:Tijd:Tijd:Tijd:          10:00 tot 11:30 uur 
 

Waar:Waar:Waar:Waar:         
Verzamelen bij ‘de grote boom’ in het park 
 

Docente: Docente: Docente: Docente: Hetty Mouyal 
 

Kosten:Kosten:Kosten:Kosten:      
€ 2,- per les, contant betalen per keer. 

Samen FitSamen FitSamen FitSamen Fit    
Bewegen voor ouderen (55+) m/vBewegen voor ouderen (55+) m/vBewegen voor ouderen (55+) m/vBewegen voor ouderen (55+) m/v    

 

Wekelijks op maandagWekelijks op maandagWekelijks op maandagWekelijks op maandag    
13:30 13:30 13:30 13:30 ----    14:15 uur14:15 uur14:15 uur14:15 uur    

 
Niet in juli en augustus. 
Proefles eenmalig is gratis. 
Bij voldoende deelname start een 2e les 
om 14.30-15.15 uur. 
 

WaarWaarWaarWaar: WDC De Sprong 
WatWatWatWat: Les van een gediplomeerde   
          MB-VO-vakkracht  
WieWieWieWie: Bewegen voor iedereen vanaf 55 j. 
KostenKostenKostenKosten    ::::  
Per maand € 6,- (ooievaarspas € 3,-) 

Met Koninginnedag is buurtgenote mevrouw Lin ge-
decoreerd. Mevrouw Lin is Chinese van geboorte. 
Sinds 1990 woont zij in Nederland en werkt zij als 
arts. 
  

Mevrouw Lin heeft naast haar studie Geneeskunde 
ook een opleiding gedaan in de traditionele Chinese 
geneeskunde.  
Zij werkt al een kleine vijftien jaar voor het Medisch 
Centrum Balans aan de Stationsweg en sinds kort 
ook in de huisartsenpraktijk Bonda en Lin.  
 

Door haar ervaring als arts in combinatie met kennis 
van de traditionele Chinese geneeskunde levert me-
vrouw Lin een bijdrage aan de verbetering van de 
medische zorgverlening aan specifieke patienten-
groepen in Nederland, aldus de motivatie om haar 
een koninklijke onderscheiding te geven. 
 

Zij ziet dit zelf als een erkenning  
voor de jarenlange inzet  

van haar hele MCB-team. 

Stationsbuurtbewoonster dr. Lin geridderdStationsbuurtbewoonster dr. Lin geridderdStationsbuurtbewoonster dr. Lin geridderdStationsbuurtbewoonster dr. Lin geridderd    
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Na een bouwtijd van nog geen 
negen maanden wordt eind juni 
2012 de nieuwbouw van vijf ap-
partementen aan het Zieken 
voltooid. Het betreft het eerste 
volledige nieuwbouwproject van 
de Wijkontwikkelingsmaat-
schappij Stationsbuurt – Oude 
Centrum CV (WOM). Hiermee is 

de grootschalige renovatie van 
het Zieken zoals dat ruim 10 
jaar geleden is ingezet, afge-
rond. Op korte termijn zullen de 
appartementen in de verkoop 
gaan. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met de WOM 
op telefoonnummer  
070 310 6177. 
 

Nieuwbouw Spinalonga nadert voltooiingNieuwbouw Spinalonga nadert voltooiingNieuwbouw Spinalonga nadert voltooiingNieuwbouw Spinalonga nadert voltooiing    

Berichten van de WOMBerichten van de WOMBerichten van de WOMBerichten van de WOM    

In april 2012 heeft de Wijkontwikkelingsmaat-
schappij Stationsbuurt – Oude Centrum CV 
(WOM) een omgevingsvergunning aange-
vraagd voor nieuwbouw aan de Hoefkade 
316 - 320. De nieuwbouw is ontworpen door 
Ineke Hulshof van Hulshof Architecten uit 
Delft. In 2011 heeft de WOM overeenstem-
ming bereikt met de gemeente Den Haag 
over de aankoop van de panden door de 
WOM. In overleg met de gemeente Den 
Haag is besloten ‘historiserende nieuwbouw’ 
op deze locatie te realiseren. Dat betekent 
dat er zoveel mogelijk historische elementen 
uit de oudbouw terugkomen in de nieuw-
bouw. 
In de nieuwbouw zullen 11 studenten-
woningen gerealiseerd worden, waaron-
der twee woningen voor mindervalide 
studenten. Op 16 april 2012 heeft de 
WOM een presentatie van de nieuw-
bouw gegeven aan omwonenden. De 
omwonenden waren zeer te spreken 
over het ontwerp en waren zeer ver-
heugd dat er na zo veel jaren eindelijk 
zicht komt op verbetering van de hoek 
Hoefkade/Wolterbeekstraat. Begin juni 
is in opdracht van de gemeente Den 
Haag gestart met de sloop van de huidi-
ge, zwaar vervallen panden. In het vier-
de kwartaal van 2012 zal de WOM star-
ten met de bouw. De verwachting is dat 
de nieuwbouw in het vierde kwartaal 
2013 opgeleverd wordt.  

Zebra / Buurtcentrum Parada regelt elk Zebra / Buurtcentrum Parada regelt elk Zebra / Buurtcentrum Parada regelt elk Zebra / Buurtcentrum Parada regelt elk 
jaar een vakantieweek voor moeders met jaar een vakantieweek voor moeders met jaar een vakantieweek voor moeders met jaar een vakantieweek voor moeders met 
kinderen. De belangstelling hiervoor is kinderen. De belangstelling hiervoor is kinderen. De belangstelling hiervoor is kinderen. De belangstelling hiervoor is 
groot; er moet geloot worden tussen de groot; er moet geloot worden tussen de groot; er moet geloot worden tussen de groot; er moet geloot worden tussen de 
inschrijvers. De moeders zijn begin april inschrijvers. De moeders zijn begin april inschrijvers. De moeders zijn begin april inschrijvers. De moeders zijn begin april 
begonnen met drie voorbereidingsmidda-begonnen met drie voorbereidingsmidda-begonnen met drie voorbereidingsmidda-begonnen met drie voorbereidingsmidda-
gen bij Parada. Dit jaar werd het thema gen bij Parada. Dit jaar werd het thema gen bij Parada. Dit jaar werd het thema gen bij Parada. Dit jaar werd het thema 
“Indianen”. “Indianen”. “Indianen”. “Indianen”.     
 

Er is een indianentent genaaid en be-
schilderd en er zijn spelletjes voorbereid. 
Ook werden de taakverdelingen voorbe-
reid door de moeders en de SPH-
stagiaires. De groep vertrok met een bus 
op Koninginnedag. Toen de kinderen in 
Hoogeloon, in Brabant, in bed lagen kon-
den de dertien moeders aan zichzelf toe-
komen. Mimount ging met 3 van haar 4 
kinderen mee; de oudste van 12+ is te 
oud voor deze vakantie. Bijna alle gezin-
nen kregen een eigen kamer in 'de 
Biestheuvel' . Mimount vertelt enthousiast 
over deze start met een verwendag: voe-
tenbubbelbad, gezichtsmasker, een 
nieuw kapsel en elkaar mooi opmaken. 
Elke dag werd er iets anders georgani-
seerd. Wandelingen, een 'beweegdag' 
met dansen en sporten. De laatste dag 
was er een speurtocht voor de kinderen. 
Heel handig, vertelt Mimount, want toen 
konden de moeders op hun gemak inpak-
ken en zorgen dat 'de Biestheuvel' weer 
netjes en schoon achterbleef. Elke dag 
werden de verschillende taken verdeeld. 

De moeders kookten samen. Alleen Sou-
ria had een vaste taak: zij was de hele 
week chef van de keuken. 
 

Het leukste vond Mimount het uitje naar 
de speelboerderij 'de Hooiberg'. Met een 
huifkar getrokken door een tractor ging 
de hele groep ernaar toe. De kinderen 
konden zich helemaal uitleven in de bal-
lenbak en het springkussen en allerlei 
andere speel- en spelletjesmogelijkhe-
den, zowel binnen als buiten. 
Milly schreef na afloop in het kamplog-
boek: “Vanaf het moment dat wij in de 
bus stapten, waren wij al een familie ge-
worden. Met één woord het was TOP. 
Opvoeding en heel veel meer hebben wij 
geleerd. Eten en service waren perfect. 
Ga zo door. Als ik een cijfer zou mogen 
geven zou het een dikke 10 zijn. Hartstik-
ke bedankt voor jullie geduld!” 
 

Met dank aan Joke van Gemmert (Zebra 
Welzijn) en de SPH- en MBO-stagiaires 
Gio Ann, Sterre, Andrea, Lisa, Ewin en  
Aysegul. En natuurlijk met dank aan de 
fondsen: met de financiële steun van 
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden 
en het Jeugdvakantieloket was het ook 
dit jaar weer mogelijk om een goed kamp 
voor de moeders en kinderen te organi-
seren. 
 

Madeleine Steigenga 

Haagse indianen in HoogeloonHaagse indianen in HoogeloonHaagse indianen in HoogeloonHaagse indianen in Hoogeloon    
Met 49 vrouwen en kinderen op vakantieMet 49 vrouwen en kinderen op vakantieMet 49 vrouwen en kinderen op vakantieMet 49 vrouwen en kinderen op vakantie    

Nee, dit is geen dansje in het Park, 
maar deelnemers van de Tai Chi be-
oefening op zaterdagochtend vanaf 
10 uur.  
 

Tai Chi is namelijk niet alleen een 
manier om rustig en bewust te bewe-
gen. Van oorsprong is het een verde-
digingssport. Er wordt onder andere 
geleerd hoe je met weinig kracht of 
snelheid een aanvaller uit balans kan 
brengen door gebruik te maken van 
evenwicht en draaipunten. 
Ook wordt er aandacht besteed aan 
positieve beïnvloeding van organen, 
zintuigen, spieren en gewrichten. De 
bedoeling is lichaam en geest zo veel 
mogelijk in harmonie te brengen. 
Maar niet op een zweverige manier. 
Het heeft niets te maken met religieu-
ze of sektarische ideeën. Door kalm 
te bewegen in eenvoudige patronen 
kom je tot rust en leer je mogelijkhe-
den van je lichaam kennen die in het 
dagelijks leven goed van pas kunnen 
komen.  
 

Ik leerde bijvoorbeeld veel minder 
krampachtig te fietsen door mijn spie-
ren en fiets het werk te laten doen. En 
tijdens het rijden niet met mijn hoofd 
over mijn linkerschouder te kijken, 
maar vanuit mijn middel mijn hele bo-

venlichaam makkelijk te draaien, 
waardoor een veel grotere kijkhoek 
ontstaat. Of met minder stress in een 
rij bij de kassa te staan. En dat je 
vaak met minder energie meer kan 
doen. 
Tai Chi bevordert de gezondheid en is 
goed voor lichaam en geest. Iedereen 
kan meedoen tot op hoge leeftijd. 
Deelname is per keer en je hoeft niets 
van Tai Chi te weten om mee te kun-
nen doen. 
 

Tai Chi in het Huijgenspark gaat op Tai Chi in het Huijgenspark gaat op Tai Chi in het Huijgenspark gaat op Tai Chi in het Huijgenspark gaat op 
de zaterdagochtenden door tot 18 de zaterdagochtenden door tot 18 de zaterdagochtenden door tot 18 de zaterdagochtenden door tot 18 
augustus 2012 augustus 2012 augustus 2012 augustus 2012 van 10:00 tot 11:30 
uur.     
Bij erge regen gaat de les niet door. 
Vanaf 9.30 uur verzamelen bij de 
bankjes bij de grote boom in het Huij-
genspark. 
Kosten € 2,- per les, contant betalen 
per keer. Zonder verder verplichtin-
gen. 
De lessen worden gegeven door de 
ervaren docente Hetty Mouyal. 
 

We zoeken nog wel een paar mensen 
die in juli of augustus één of meerdere 
keren de deelnemers willen ontvan-
gen en registreren en op de jassen en 
tassen willen passen.  
 

Gary van der Heemst 

Zaterdagochtend in het ParkZaterdagochtend in het ParkZaterdagochtend in het ParkZaterdagochtend in het Park    
tot 18 augustus 

Heb jij een bijbaantje naast je studie dan Heb jij een bijbaantje naast je studie dan Heb jij een bijbaantje naast je studie dan Heb jij een bijbaantje naast je studie dan 
betaal je waarschijnlijk elke maand belas-betaal je waarschijnlijk elke maand belas-betaal je waarschijnlijk elke maand belas-betaal je waarschijnlijk elke maand belas-
ting. Iedereen die werkt moet belasting ting. Iedereen die werkt moet belasting ting. Iedereen die werkt moet belasting ting. Iedereen die werkt moet belasting 
betalen. Maar niet iedereen weet dat je betalen. Maar niet iedereen weet dat je betalen. Maar niet iedereen weet dat je betalen. Maar niet iedereen weet dat je 
belastinggeld terug kunt vragen. Heb jij belastinggeld terug kunt vragen. Heb jij belastinggeld terug kunt vragen. Heb jij belastinggeld terug kunt vragen. Heb jij 
ook geld laten liggen bij de belasting-ook geld laten liggen bij de belasting-ook geld laten liggen bij de belasting-ook geld laten liggen bij de belasting-
dienst? Vraag dan nu je belastinggeld dienst? Vraag dan nu je belastinggeld dienst? Vraag dan nu je belastinggeld dienst? Vraag dan nu je belastinggeld 
terug. terug. terug. terug.     
    

Je kunt het belastinggeld via een down-
loadprogramma van de belastingdienst 
terug vragen. Elk jaar krijg je van je werk-
gever een jaaropgave opgestuurd. Deze 
jaaropgave heb je nodig om het belas-
tinggeld terug te kunnen vragen. Daar-
naast heb je een DigiD code nodig om de 
aanvraag te ondertekenen. Heb jij hulp 
nodig bij het invullen van de belasting 

teruggave, kom dan langs bij het JIP. 
Vergeet je jaaropgave en DigiD code niet 
mee te nemen.  
 

Het Jongeren Informatie Punt is een in-
formatiewinkel voor jongeren tussen de 
12 en 25 jaar. Je kunt bij het JIP terecht 
met al je vragen waar je als jongere te-
genaan loopt. Bijvoorbeeld over; wonen, 
werk, seksualiteit, schulden etc. Kijk voor 
meer informatie op www.jipdenhaag.nl. 
JIP Den Haag is gevestigd aan de Am-
sterdamse Veerkade 17a en elke werk-
dag geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Wacht niet langer en vraag het belasting-
geld terug. Pak het geld waar je recht op 
hebt!  

Jip: “Geld laat je toch niet liggen?”Jip: “Geld laat je toch niet liggen?”Jip: “Geld laat je toch niet liggen?”Jip: “Geld laat je toch niet liggen?”    

Nieuwbouw op de hoek Hoefkade en WolterbeekstraatNieuwbouw op de hoek Hoefkade en WolterbeekstraatNieuwbouw op de hoek Hoefkade en WolterbeekstraatNieuwbouw op de hoek Hoefkade en Wolterbeekstraat    

Nieuwbouw Zieken 185 tot en met 187 

Gevel nieuwbouw Hoefkade 316 tot en met 320 
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Er wordt altijd wel iets ontwikkeld en gebouwd in onze Er wordt altijd wel iets ontwikkeld en gebouwd in onze Er wordt altijd wel iets ontwikkeld en gebouwd in onze Er wordt altijd wel iets ontwikkeld en gebouwd in onze 
buurt. Over wat achter de schermen gebeurd worden buurt. Over wat achter de schermen gebeurd worden buurt. Over wat achter de schermen gebeurd worden buurt. Over wat achter de schermen gebeurd worden 
we regelmatig op de hoogte gehouden in het SOOSwe regelmatig op de hoogte gehouden in het SOOSwe regelmatig op de hoogte gehouden in het SOOSwe regelmatig op de hoogte gehouden in het SOOS----
overleg wat zo'n 4 of 5 keer per jaar plaats vindt. Daar-overleg wat zo'n 4 of 5 keer per jaar plaats vindt. Daar-overleg wat zo'n 4 of 5 keer per jaar plaats vindt. Daar-overleg wat zo'n 4 of 5 keer per jaar plaats vindt. Daar-
naast worden voor 'grote stappen' of 'bijzondere pro-naast worden voor 'grote stappen' of 'bijzondere pro-naast worden voor 'grote stappen' of 'bijzondere pro-naast worden voor 'grote stappen' of 'bijzondere pro-
jecten' aparte bijeenkomsten georganiseerd. jecten' aparte bijeenkomsten georganiseerd. jecten' aparte bijeenkomsten georganiseerd. jecten' aparte bijeenkomsten georganiseerd.     
 

22 mei was er zo'n inloopavond in galerie Liefhertje en 
de Grote Witte Reus (Stationsweg 137). Daar werden 
de plannen voor de herinrichting van het Stationsplein 
en het brede deel van de Stationsweg door de ge-
meente gepresenteerd. Er zijn 5.000 uitnodigingen 
verspreid en er kwamen zo'n 50 buurtbewoners kijken 
naar de plannen. De ontwerpers en andere betrokke-
nen bij de uitvoering waren beschikbaar om vragen te 
stellen. Via formulieren zijn opmerkingen verzameld. 
Een resumé van het buurtcommentaar is jammer ge-
noeg niet op tijd beschikbaar voor deze buurtkrant no 
26. 
 

Wat staat er nog meer op stapel in de Stationsbuurt?Wat staat er nog meer op stapel in de Stationsbuurt?Wat staat er nog meer op stapel in de Stationsbuurt?Wat staat er nog meer op stapel in de Stationsbuurt?    
Op het SOOS-overleg van 22 mei werd de voortgang 
van de plannen van de wijkontwikkelingsmaatschappij 
(WOM), van Staedion en de ontwikkellocaties waarbij 
de Dienst Stedelijke Ontwikkeling betrokken, is op een 
rijtje gezet. Gezien het geringe aantal buurtbewoners 
bij het SOOS-overleg, zet uw buurtkrant dat hier voor u 
op een rijtje. 
 

1. Station Hollands Spoor1. Station Hollands Spoor1. Station Hollands Spoor1. Station Hollands Spoor    
samenwerkingsovereenkomst 2012, uitvoering 2015-
2018 
De 3 betrokken partijen: Prorail, NS en gemeente Den 
Haag gaan verder samen werken om de plannen te 
realiseren voor: 
-  het doortrekken van de stationshal naar de Waldorp-
straat 
- het ontwerpen van een volwaardige entree aan de 
Waldorpstraat 
- ontwikkelen fietsenstalling langs de Waldorpstraat  
- het aanpassen/vernieuwen van trappen naar de per-
rons vanuit deze onderdoorgang 
Als gevolg van de invoering van de OV-chippoortjes 
zullen de entrees naar de perrons vanuit de huidige 
fietstunnel Laak moeten worden afgesloten. 
Om deze plannen mogelijk te maken wordt het zgn. 
postperron aan de Laakzijde gesloopt. 
 

2. Stationsplein 2. Stationsplein 2. Stationsplein 2. Stationsplein     
uitvoering: 2013-2014 
- herinrichting openbare ruimte vanwege aanpassingen 
tramrail en tramhaltes 
- verbetering van de openbare ruimte van het brede 
deel van de Stationsweg 
zie verder http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-
gemeente-Den-Haag/Ris/document/Voorontwerp-
Integraal-Herinrichtingsplan-Openbare-ruimte-
Stationsplein-Hollands-Spoor-en-brede-deel-
Stationsweg.htm 
 

3. Stationsplein: het kleine belastingkantoor3. Stationsplein: het kleine belastingkantoor3. Stationsplein: het kleine belastingkantoor3. Stationsplein: het kleine belastingkantoor    
uitvoering: nog niet bekend 
De enthousiaste aanpak die Gouda Real Estate pre-
senteerde tijdens het ADHD-debat (zie Hollands Spoor 
no. 24, december 2011) heeft nog niet geleid tot de 
definitieve aankoop van dit pand (van Geste/ G. Ste-
vers). Er gebeurt voorlopig nog steeds niets. 
 

4. Stationsplein: het grote belastingkantoor4. Stationsplein: het grote belastingkantoor4. Stationsplein: het grote belastingkantoor4. Stationsplein: het grote belastingkantoor    
uitvoering: nog niet bekend 
Er is een concreet initiatief voor de exploitatie van dit 
kantoorgebouw over een periode van 15 jaar. Diverse 
functies, zoals wonen, retail en horeca, zouden hierin 
een plaats kunnen krijgen. Verwachting is dat na de 
zomer de gemeente hierover meer zekerheid kan ge-
ven. 
 

5. Stationsplein: Sigma5. Stationsplein: Sigma5. Stationsplein: Sigma5. Stationsplein: Sigma----locatielocatielocatielocatie    
uitvoering: nog niet bekend 
Hoewel de tekeningen van het vernieuwde Stations-
plein een gebouw laten zien op de Sigma-locatie, ge-
beurt hier voorlopig niets. Het besluit over het stopzet-
ten van de bouwplannen in Den Haag van Vestia is 
nog niet genomen. De bouwplanprocedure wordt wel 
voortgezet en afgerond. Als Vestia niet zelf gaat ont-
wikkelen, zou een andere partij het project kunnen 
overnemen. 
 

6. brede deel Stationsweg: nrs 1406. brede deel Stationsweg: nrs 1406. brede deel Stationsweg: nrs 1406. brede deel Stationsweg: nrs 140----166 + pand Zuyli-166 + pand Zuyli-166 + pand Zuyli-166 + pand Zuyli-
chemstraatchemstraatchemstraatchemstraat    
uitvoering: het Geste-drama; stagneert 
De gebouwresten zijn gestabiliseerd, het asbest wordt 
verwijderd en het puin geruimd. Wethouder Norder 
heeft in een gesprek met ontwikkelaar Geste gemeld 
dat de gemeente vasthoudt aan het contract dat is ge-
sloten, en dat de ontwikkelaar een 'ingebrekestelling' 
van de gemeente Den Haag tegemoet kan zien. Als de 
ontwikkelaar inderdaad niet zelf 'beweegt', zal de ge-

meente een juridische procedure aanspannen. Daar 
kan 3 tot 6 jaar over geprocedeerd worden.  
Het enige positieve dat te melden valt, is dat de schut-
tingen van de stoep af gaan zodra de werkzaamheden 
afgerond zijn. 
 

7. Van Limburg Stirumstraat7. Van Limburg Stirumstraat7. Van Limburg Stirumstraat7. Van Limburg Stirumstraat    
Verbouw voormalig verzorgingshuis tot luxe, short-stay 
studentenhuisvesting voor buitenlandse studenten. De 
presentatietekeningen op de site van HVE-architecten 
laten niet zien of er een openbare doorloop komt van 
de Hoefkade naar de Van Limburg Stirumstraat. 
 

8. smalle deel Stationsweg: nr 80 8. smalle deel Stationsweg: nr 80 8. smalle deel Stationsweg: nr 80 8. smalle deel Stationsweg: nr 80     
uitvoering: start juni 2012, oplevering 2013 
Verbouw naar winkel met bovenwoning door Wijk Ont-
wikkelings Maatschappij. 
 

9. Van Hogendorpstraat: WOM9. Van Hogendorpstraat: WOM9. Van Hogendorpstraat: WOM9. Van Hogendorpstraat: WOM----appartementenappartementenappartementenappartementen    
De renovatie wordt binnenkort afgerond, nadat er een 
kleine tegenslag was omdat er asbest aangetroffen 
werd. 
 

10. smalle deel Stationsweg: nrs 6910. smalle deel Stationsweg: nrs 6910. smalle deel Stationsweg: nrs 6910. smalle deel Stationsweg: nrs 69----75757575    
uitvoering: iets vertraagd vanwege constructieproble-
men, oplevering 3e kwartaal 2012 
Renovatie door Wijk Ontwikkelings Maatschappij; be-
drijfsruimten op de begane grond, daarboven studen-
ten- en starterswoningen. 
 

11. hoek Van der Duynstraat/Stationsweg 11. hoek Van der Duynstraat/Stationsweg 11. hoek Van der Duynstraat/Stationsweg 11. hoek Van der Duynstraat/Stationsweg     
uitvoering: Geste-pand, de bouw is vrijwel afgerond 
Het voornemen van Geste was om de horecaruimte op 
de begane grond aan een Döner te verhuren. De uitba-
ter kreeg echter geen toestemming van de gemeente 
om zich hier te vestigen. Geste heeft de ruimte op-
nieuw te huur gezet. De (woon-)ruimten op de verdie-
pingen worden conform de eisen van de gemeente 
brandveilig gemaakt en zijn aangekleed om in verhuur 
te gaan. Er hangen wat gordijnen maar er is nog geen 
activiteit bespeurd die op aankondiging van verhuur 
wijst. 
Volgens de site van Geste is winkelpand Stationsweg 
153 verhuurd, we blijven hopen! 
 

12. Repelaerstraat nr 2312. Repelaerstraat nr 2312. Repelaerstraat nr 2312. Repelaerstraat nr 23    
uitvoering: in mei jl opgeleverd, nog niet verhuurd 
Verbouwing door de WOM naar woningen. 
 

13. Spinozastraat/Groenewegje:13. Spinozastraat/Groenewegje:13. Spinozastraat/Groenewegje:13. Spinozastraat/Groenewegje:    
uitvoering: afhankelijk van voorverkooppercentage 
Acht grondgebonden woningen met eigen parkeer-
plaats. Staedion is tevreden over de belangstelling op 
de eerste verkoopbijeenkomst voor deze woningen, op 
12 mei jl. Als er 5 à 6 woningen verkocht zijn, wordt de 
bouw gestart. Mits... het door bewoners van het Groe-

newegje ingediende bezwaar is afgehandeld. 
 

14. Hoefkade 31614. Hoefkade 31614. Hoefkade 31614. Hoefkade 316----320320320320    
uitvoering: volgens planning wordt de sloop afgerond 
voor de bouwvak. Als dat niet lukt wordt er tijdens de 
bouwvak doorgewerkt, zodat de bouw in het 3e kwar-
taal kan starten. Duur bouw vermoedelijk een jaar. 
Sloop en nieuwbouw van de panden naar 11 studen-
tenwoningen, waarvan 2 voor mindervaliden. Architect 
Ineke Hulshof heeft de oorspronkelijke gevel in oude 
staat in haar plan opgenomen. 
 

15. Het Rode Dorp: Hoefkade / Parallelweg15. Het Rode Dorp: Hoefkade / Parallelweg15. Het Rode Dorp: Hoefkade / Parallelweg15. Het Rode Dorp: Hoefkade / Parallelweg    
Studentenhuisvesting voor totaal 290 studenten, ver-
deeld over verschillende typen huisvesting. Drie units 
voor 36 studenten, voor 21 studenten 'short stay'-
ruimten, voor 124 studenten gedeelde woonruimten 
(62 woningen) en verder zelfstandige woonruimten 
voor 85 studenten, werkruimten en een expositieruim-
te. In juni is de aannemersselectie afgerond en wordt 
de bouw in het 3e kwartaal gestart met enkele proef-
woningen. Het is de ambitie om de eerste studenten-
woningen juni 2013 op te leveren. Tijdens het bouw-
proces worden op verschillende manieren studenten 
ingeschakeld. Staedion houdt ons hierover, en over de 
bouw, op de hoogte via 4 nieuwsbrieven. De eerste is 
in mei verschenen en verkrijgbaar via  
info@staedion.nl. 
 

16. Zieken 18516. Zieken 18516. Zieken 18516. Zieken 185----189189189189    
uitvoering verloopt voorspoedig, oplevering deze zo-
mer 
Nieuwbouwproject van de WOM met 5 appartementen. 
 

Naast de 16 plannen waarbij de gemeente, Staedion of 
de Wijk Ontwikkelings Maatschappij direct betrokken 
zijn, zijn er een aantal panden waaraan door de eige-
naren zelf gesleuteld wordt. 8 van deze 16 bouwplan-
nen liggen rond het Station. De zorgen van de werk-
groep Bouw&Visie over de logistiek van de bouw-, weg
- en tramrailswerkzaamheden, zijn kenbaar gemaakt in 
het SOOS-overleg.  
En verder: de gemeente heeft een 'kwartiermaker' in-
gehuurd om met name de ontwikkelmogelijkheden van 
het smalle deel van de Stationsweg te onderzoeken. 
Zijn rapportage zal van de zomer gereed zijn. In sep-
tember gaat ook een afstudeerder van de Haagse Ho-
geschool aan de gang, zijn focus is gericht op de com-
mercie in relatie met het gebouw. 

Madeleine Steigenga 
 

NB het volgende SOOS-overleg wordt gehouden op  
dinsdag 25 september, 19.30 uur  
bij Parada, Van Limburg Stirumstraat nr 280. 

De bouwplannen in de StationsbuurtDe bouwplannen in de StationsbuurtDe bouwplannen in de StationsbuurtDe bouwplannen in de Stationsbuurt    
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Aanleiding: De Wave met pensioenAanleiding: De Wave met pensioenAanleiding: De Wave met pensioenAanleiding: De Wave met pensioen    
Sinds 2001 stond op het Hofwijckplein een bijzonder 
speeltoestel: de Wave. De Wave is bedacht door een 
leerlinge van de Prinses Ireneschool, die met haar ont-
werp een wedstrijd voor scholieren won. Haar papieren 
model werd door beeldend kunstenaar Gerard Ram be-
werkt. Daarna werd het speeltoestel door een fabrikant 
gemaakt en op het Hofwijckplein geplaatst. Na 11 jaar 
heeft de Wave de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In 
een andere speeltuin moesten speeltoestellen weg. Van-
wege de bezuinigingen bij de Gemeente Den Haag zijn 
deze speeltoestellen nu geplaatst op het Hofwijckplein. 
De redactie vroeg zich naar aanleiding daarvan af wat de 
kinderen in de Stationsbuurt van de speelmogelijkheden 
vinden. Tijd voor een speeltuinentest met twee kinderen 
uit de Stationsbuurt. 

 

Speeltuin HofwijckpleinSpeeltuin HofwijckpleinSpeeltuin HofwijckpleinSpeeltuin Hofwijckplein    
Iskender Kool (6 jaar) en Meike van Schoot (4 jaar) wilden 
op ons verzoek wel een speeltest doen. Dus op naar de 
speelplaats op het Hofwijckplein. Een overzichtelijk plein-
tje omringd door een groene haag en enkele bomen, vijf 
banken (voor de ouders), drie speeltoestellen en een 
nieuwe rubberen ondergrond. Iskender en Meike zaten al 
rap boven in het klimrek. Daarna liet Iskender, die op tur-
nen zit, aan de rekstok zien hoe lenig hij is. Op de schom-
mels vierden twee andere meisjes uit de buurt heen en 
weer. Iskender had zijn conclusie snel getrokken. “Saai. 
Maar drie speeltoestellen!” Meike liet zich er niet over uit. 
Dus ook maar de andere kinderen, die er vaker spelen, 
naar hun mening gevraagd. Zij vonden het een leuke 
speeltuin. Leuker dan de Wave. Maar ze waren het met 
Iskender eens: wel wat weinig speeltoestellen. 
 
Speeltuin HaagweideSpeeltuin HaagweideSpeeltuin HaagweideSpeeltuin Haagweide    
Om een goed oordeel te geven, moet je natuurlijk wel ver-
gelijkingsmateriaal hebben. Dus op naar de overkant: de 
speelplaats in de Haagweide. Op dit binnenterrein van de 
Ellips staat sinds enkele maanden een groot nieuw speel-
toestel. Geen idee hoe het toestel heet, maar het heeft 
klimnetten, ringen, draaiende schijven, een klimmuurtje en 
bovenin een soort kraaiennest, zoals op een schip. Voor 
Meike, met haar vier jaar, leek het futuristische speeltoe-
stel in eerste instantie wat te hoog gegrepen. Maar nadat 
ze even had gekeken hoe Iskender via de netten de weg 
naar de hoogste top had gevonden, stonden ze al snel 
samen op de uitkijk in het kraaiennest. De draaiende 
schijven aan touwen vonden ze allebei erg leuk. Het klim-
muurtje was wat moeilijk om in te komen, vooral omdat de 
muur ook nog eens beweegt. Zelfs een geroutineerde 
bergbeklimmer zou er moeite mee hebben. Hoewel deze 
speeltuin maar één speeltoestel had, vonden Iskender en 
Meike deze toch leuker dan de vorige. Een minpuntje voor 
de wachtende ouders is dat de banken wat ver weg staan 
om toezicht te houden en tijdens het klimmen een beetje 
met je kind te praten. 
 
Speeltuin HuijgensparkSpeeltuin HuijgensparkSpeeltuin HuijgensparkSpeeltuin Huijgenspark    

Over de vorig jaar vernieuwde speeltuin in het Huijgens-
park waren Meike en Iskender het roerend eens: “Niet 
nóg een speeltuin, we zijn moe!” Dat lag uiteraard niet 
aan de speeltuin, maar aan het klimmen in de Haagweide 
in combinatie met het mooie weer. Desgevraagd wilde 
Meike er wel over kwijt dat ze glijden op de glijbaan het 
leukst vindt en dat er hier een glijbaan stond. Puntje voor 
het Huijgenspark. Iskender kon eraan toevoegen dat deze 
speeltuin eerst kinderachtig was, maar nu (na de vernieu-
wing van de speeltoestellen) niet meer. Net als op het 
Hofwijckplein is het op het Huijgenspark aangenaam zit-
ten voor de ouders. 
 
 
En de jury…En de jury…En de jury…En de jury…    
Het eindoordeel van de jury is niet eenduidig, want de jury 
wilde naar huis om iets te drinken en om een waterpistool-
gevecht te houden. Het is wel duidelijker geworden waar 
een goede speeltuin aan moet voldoen:  
Afwisseling, omdat de één wil klimmen en de ander wil 
glijden. 
Een beetje spanning en sensatie voor de geoefende aspi-
rant-klimmer in de leeftijdscategorie 4-7. 
Dingen waar je als 4-7-jarige iets mee kan. 
En niet te vergeten (namens de ouders van de jury): bank-
jes in de schaduw. 
 
De speelvoorziening op het Oranjeplein voldoet het meest 
aan al deze eisen, behalve dat de bankjes hier vooral in 
de zon staan. Deze speeltuin is altijd druk in gebruik. Maar 
gezien de hitte op deze speeltuinentestdag kreeg de re-
dactie de kinderen echt niet meer zo ver om erheen te 
gaan. 
 

Franka Korteweg m.m.v. Vries Kool 

Spelen in de Stationsbuurt: speeltuinentestSpelen in de Stationsbuurt: speeltuinentestSpelen in de Stationsbuurt: speeltuinentestSpelen in de Stationsbuurt: speeltuinentest    

Iskender en Meike op een van de tweede-
hands speeltoestellen van het Hofwijckplein  

Heel mooi hoor, de speeltuin in het Huijgens-
park, maar wij willen liever ijskoude limonade.  

na 11 jaar trouwe dienst is de Wave met  
pensioen  

Iskender en Meike aan het klimmen op de 
Haagweide  

Het is alweer even geleden, 
maar ook dit jaar was er 
inmiddels voor de vijfde 
keer de door buurtbewoners 
zelf georganiseerde Kinder-
koninginnedag in het Huij-
genspark. De vrijmarkt 
was groter dan ooit. Al om 
zeven uur werden de eerste 
spullen uitgestald. Het feest 
werd geopend met de fanfa-
re. Daarna was er van alles 
te doen, van het betere  
gooi- en smijtwerk (servies, 
waterballonnen) tot het luis-
teren naar muziek van di-
verse kinderen uit de buurt. 
 

foto: Vol concentratie op de 
sax in de hoop op een goe-
de dagomzet. 

Kinderkoninginnedag 2012Kinderkoninginnedag 2012Kinderkoninginnedag 2012Kinderkoninginnedag 2012    

Lentereceptie BuurtstationLentereceptie BuurtstationLentereceptie BuurtstationLentereceptie Buurtstation    

De lentereceptie op 
vrijdag 13 april in 
de Overkant, werd 
druk bezocht door 
vele bekenden en 
onbekenden.  

foto’s  
Willem v.d. Veen 
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Meike heeft na veel inspanning de top bereikt  
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Na een grondige voorbereiding was het Na een grondige voorbereiding was het Na een grondige voorbereiding was het Na een grondige voorbereiding was het 
zover. De zevende bijeenkomst zover. De zevende bijeenkomst zover. De zevende bijeenkomst zover. De zevende bijeenkomst 
‘Ontmoet je buurt(t)vrouw’. Deze keer ‘Ontmoet je buurt(t)vrouw’. Deze keer ‘Ontmoet je buurt(t)vrouw’. Deze keer ‘Ontmoet je buurt(t)vrouw’. Deze keer 
stond er een diner op het programma. stond er een diner op het programma. stond er een diner op het programma. stond er een diner op het programma. 
Zeventien vrouwen gingen voor de buurt Zeventien vrouwen gingen voor de buurt Zeventien vrouwen gingen voor de buurt Zeventien vrouwen gingen voor de buurt 
aan de slag met recepten van Pakis-aan de slag met recepten van Pakis-aan de slag met recepten van Pakis-aan de slag met recepten van Pakis-
taanse, Turkse, Nederlandse, Surinaam-taanse, Turkse, Nederlandse, Surinaam-taanse, Turkse, Nederlandse, Surinaam-taanse, Turkse, Nederlandse, Surinaam-
se en Egyptische origine.se en Egyptische origine.se en Egyptische origine.se en Egyptische origine.    
 

Om elf uur waren de eerste buur(t)
vrouwen al paraat in buurtcentrum De 
Sprong. Na een kopje koffie of thee zet-
ten ze zich aan het werk. Langzamer-
hand druppelden er steeds meer enthou-
siaste snijders, hakkers, kneders, ko-
kers, frituurders en bakkers binnen die 
zich over de recepten en de ingrediënten 
ontfermden. Ondertussen werden de 
tafels aangekleed met vrolijke kleedjes 
en stenen kommen met drijfkaarsjes. 
Luisa zette er de kannen water op klaar, 
op smaak gebracht met munt, citroen en 
aardbei. Kinderen waren ook welkom en 
daarom arriveerden om vier uur Zaya en 

Josefine, professioneel 
werkzaam in de kinderop-
vang bij stichting Dak. Zij 
bereidden met ballonnen 
en het uitstallen van het 
food-knutselwerk de kinder-
tafel voor. Een dag eerder 
hadden ze al een schaal 
mini-cupcakejes gebakken, 
die de kinderen gingen ver-
sieren.  
 

Om half vijf kwam de eerste 
buur(t)gast binnen, verrast 
door de mooie tafels waar-
uit gekozen kon worden en de door So-
nia verzorgde muziek. Uiteindelijk waren 
alle tafels bezet en zaten zestig buurt-
vrouwen uitgebreid te smikkelen en 
smullen van de vijfgangen maaltijd. Na-
tuurlijk werd er niet alleen gegeten, maar 
ook gezellig gepraat. Om ook met onbe-
kende buurtgenoten kennis te maken, 
werd tussen de gangen door van plaats 

gewisseld. Aan het eind van de maal-
tijd kregen de diner-gangers van alle 
kinderen een smaakvol en prachtig 
versierd cakeje aangeboden. Tegen 
half acht liep het diner ten einde. Er 
was zo veel gekookt dat bijna ieder-
een ook nog een lekker maaltje mee 
naar huis kon nemen. Na dankwoord 
en applaus, voor de voorbereiders 
van de maaltijd en de versierders van 
de ruimte, startte de opruimploeg. De 
Spong werd spic en span achtergela-
ten. 

De organisatoren kijken terug op een 
zeer geslaagde bijeenkomst voor de 
buur(t)vrouwen. Van de recepten van 
Asia, Irene, Marijke en Madeleine wordt 
een boekje gemaakt. Wil je het boekje 
hebben, stuur dan een mailtje naar 
steig@xs4all.nl.  
 

Franka Korteweg 
 

 
 
 

Koken met je buur(t)vrouwKoken met je buur(t)vrouwKoken met je buur(t)vrouwKoken met je buur(t)vrouw    
 

Buur(t)vrouwen won in 2010 de 
3e prijs van het Burgerschaps-
fonds van de gemeente Den 
Haag. Koken met je Buur(t)
vrouw is mogelijk gemaakt door 
Stichting Buurtstation, Zebra/
Parada en met subsidie Leef-
baarheid en Bewonersparticipa-
tie van de gemeente Den Haag. 

 

Vrij vertaald betekent Yu Zu Tang ‘het Vrij vertaald betekent Yu Zu Tang ‘het Vrij vertaald betekent Yu Zu Tang ‘het Vrij vertaald betekent Yu Zu Tang ‘het 
paleis waar de voeten van de keizer be-paleis waar de voeten van de keizer be-paleis waar de voeten van de keizer be-paleis waar de voeten van de keizer be-
handeld worden’. Stationsbuurtbewoner handeld worden’. Stationsbuurtbewoner handeld worden’. Stationsbuurtbewoner handeld worden’. Stationsbuurtbewoner 
Menno Doorschodt is directeur bij Yu Zu Menno Doorschodt is directeur bij Yu Zu Menno Doorschodt is directeur bij Yu Zu Menno Doorschodt is directeur bij Yu Zu 
Tang en vertelt met trots over de tot-Tang en vertelt met trots over de tot-Tang en vertelt met trots over de tot-Tang en vertelt met trots over de tot-
standkoming van deze Oosterse Health standkoming van deze Oosterse Health standkoming van deze Oosterse Health standkoming van deze Oosterse Health 
Garden op de hoek van de Amsterdam-Garden op de hoek van de Amsterdam-Garden op de hoek van de Amsterdam-Garden op de hoek van de Amsterdam-
se Veerkade en het Spui. Een gezond-se Veerkade en het Spui. Een gezond-se Veerkade en het Spui. Een gezond-se Veerkade en het Spui. Een gezond-
heidsoase aan de rand van onze buurt heidsoase aan de rand van onze buurt heidsoase aan de rand van onze buurt heidsoase aan de rand van onze buurt 
voor trotse tenen, blije buiken en sterke voor trotse tenen, blije buiken en sterke voor trotse tenen, blije buiken en sterke voor trotse tenen, blije buiken en sterke 
ruggengraten.ruggengraten.ruggengraten.ruggengraten.    
 

Primeur in Den HaagPrimeur in Den HaagPrimeur in Den HaagPrimeur in Den Haag    
Yu Zu Tang is een keten met healthcare 
en wellness, gebaseerd op traditionele 
Chinese geneeskunde. In en rondom 
China zijn er al 68 vestigingen. De vesti-
ging in Den Haag is de eerste in Europa. 
Menno is vanaf de verbouwing bij de 
vestiging in Den Haag betrokken. Naast 
Menno werken er nog 19 medewerkers, 
waaronder 3 natuurgeneeskundige spe-
cialisten en 7 reflexzone-therapeuten. 
De specialisten en therapeuten zijn op-
geleid in China en speciaal naar Neder-
land gekomen om hier de Chinese mas-
sagetechnieken te introduceren.  
 

Blije buik en sterke ruggengraat Blije buik en sterke ruggengraat Blije buik en sterke ruggengraat Blije buik en sterke ruggengraat     
Aan massagemogelijkheden geen ge-

brek in en rondom de Stati-
onsbuurt. Voor ieder wat wils 
zullen we maar zeggen. Als 
ik dit aan Menno voorleg, 
licht hij toe dat Yu Zu Tang 
Health Garden zich onder-
scheidt. Hier gaat het om 
preventieve gezondheids-
zorg: het gezond houden 
van ons lichaam door een 
combinatie van Traditionele 
Chinese Geneeskunde met 
Spa Therapieën. Als voor-
beelden noemt hij een massage met 
warme jadestenen, een Cupping behan-
deling (met glazen kopjes die vacuüm 
worden gezogen op je rug voor optimale 
bloedcirculatie of om verklevingen te 
verhelpen) en een voetreflex-vitaliteit. 
De voetreflex-vitaliteit bij Yu Zu Tang is 
bijzonder. Terwijl je met je voeten in een 
Chinees kruidenbad zit worden je nek, 
schouders en rug gemasAseerd. Je be-
nen en armen worden behandeld met 
warme pittenzakken. Heel compleet dus. 
Bij de nog uitgebreidere variant zit ook 
nog een hoofdmassage. Dit soort behan-
delingen worden door Nederlanders 
vaak als luxe gezien, maar in China vor-
men zij de basis voor een betere kwali-
teit van leven. De wellnessbehandelin-
gen van Yu Zu Tang hebben dan ook 
mooie namen zoals ‘Slaap heerlijk’, ‘Blije 
buik’ en ‘Sterke ruggengraat’. 
 

Persoonlijk behandeltrajectPersoonlijk behandeltrajectPersoonlijk behandeltrajectPersoonlijk behandeltraject    
Yu Zu Tang onderscheidt zich ook qua 
inrichting en uitstraling. De bouwtekenin-
gen en meubels zijn door het Chinese 
moederbedrijf aangeleverd. De omvang-
rijke ontvangstruimte oogt comfortabel 

en luxe. Menno vertelt dat het in 
China gebruikelijk is dat men zon-
der afspraak met de hele familie 
binnen komt lopen en net zo lang 
wacht tot men aan de beurt is. De 
wachttijd wordt ingevuld met tele-
visie kijken. Omdat hier in Den 
Haag - zoals in Nederland gebrui-
kelijk is – meestal op afspraak 
wordt gewerkt, is de ontvangst-
lounge voor Nederlandse begrip-
pen wat ruim. De overige ruimte 

van het gebouw bestaat voor-
namelijk uit behandelkamers 
met speciale stoelen en mas-
sagetafels. Door de oosterse 
sfeer zien deze er uitnodi-
gend uit. 
Hoe gaat een behandeling in 
zijn werk? “We raden aan om 
bij het eerste bezoek een 
Health Check te laten doen”, 
zegt Menno. “Dit is een per-
soonlijke Chinees- 
geneeskundige gezondheids-

analyse. Op basis van de uitkomst stelt 
de natuurgeneeskundig specialist een 
behandeltraject voor. Omdat dit een per-
soonlijke analyse is zal de combinatie 
van aanbevolen behandelmethodes per 
persoon verschillen. De Health Check 
Ais echter niet verplicht. Mensen kunnen 
hier ook alleen voor de wellnessbehan-
delingen terecht. Bijvoorbeeld voor een 
ontspannende voetreflex- 
vitaliteitsbehandeling na een dagje win-
kelen. Of voor mooie gezonde nagels 
(‘trotse tenen’, vermeldt de folder) en 
schone oren.” 
 

SamenwerkingSamenwerkingSamenwerkingSamenwerking    
Door de uitleg van Menno wordt duidelijk 
dat er in de korte tijd van het bestaan 
van Yu Zu Tang in Den Haag al flink aan 
de weg is getimmerd. Yu Zu Tang is nu 
ruim een jaar open en loopt boven ver-
wachting goed. Veel Nederlanders, zelfs 
hele bekende, hebben Yu Zu Tang al 
ontdekt. Ook veel expats bezoeken re-
gelmatig Yu Zu Tang. 
Deze Oosterse Heal-
th Garden is dus een 
goede promotie voor 
de buurt. 
Samenwerkingsaf 
spraken met De Ooi-
evaart en Hotel Van 
der Valk Wassenaar 
hebben geleid tot 
arrangementen met 
een rondvaart of ho-
telovernachting. 
 Daarnaast onder-
steunt Yu Zu Tang 
‘Jazz in de gracht’, 

een evenement dat Menno als vrijwilliger 
in zijn vrije tijd organiseert. Hieruit blijkt 
de lokale betrokkenheid van dit Chinese 
bedrijf. “Jazz in de gracht staat dit jaar 
overigens weer gepland op 24 en 25 
augustus”, vertelt Menno. Hij hoopt dat 
de financiën snel op orde komen en het 
weer een geslaagd festival wordt. 
Ook is al bereikt dat zorgverzekeraars 
een aantal behandelingen van Yu Zu 
Tang vergoeden. Uiteraard hangt dit wel 
af van bepaalde voorwaarden en de ver-
zekeringspolis. Maar, gezien de doelstel-
ling van Yu Zu Tang, is het mooiste re-
sultaat dat al meerdere mensen van hun 
- vaak al lang bestaande - klachten zijn 
afgeholpen. 
 
Yu Zu Tang Health Garden, Amsterdam-
se Veerkade 66, Den Haag 
7 dagen per week geopend van 11.00 
tot 21.00 uur 
Meer informatie: www.yuzutang.nl 
 

Franka Korteweg 

Yu Zu Tang Health GardenYu Zu Tang Health GardenYu Zu Tang Health GardenYu Zu Tang Health Garden    

MenuMenuMenuMenu 
 

AmuseAmuseAmuseAmuse 

verschillende soorten hummus met 
brood 
 

voorgerechtenvoorgerechtenvoorgerechtenvoorgerechten 

rode Surinaamse salade 

kipcornsoep of bravo soep 
 

hoofdgerechtenhoofdgerechtenhoofdgerechtenhoofdgerechten 

falafel, kikkererwtenballetjes met 
tahinsaus, 
kip in bladerdeeg, pettis, aardappel 
kebab, 
wortelsalade, courgettesalade, 
komkommermousse, rijst met kori-
ander 
 

NagerechtNagerechtNagerechtNagerecht 
fruit-yoghurt-cocktail en feestelijk 
versierde cupcakes 
 

Koffie of thee 
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AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    
De nieuwe inrichting moet het stationsgebied 
omvormen tot een levendige en waardige 
entree naar de Haagse binnenstad. Er komt 
meer ruimte voor voetgangers en fietsers, de 
tramhaltes worden ingrijpend verbeterd en 
het brede deel van de Stationsweg krijgt pret-
tige terrasruimte. Duurzame en mooie mate-
rialen, verlichting en pleinmeubilering moeten 
de voetganger over een spreekwoordelijke 
‘rode loper’ richting binnenstad leiden. 
  

Voetgangers, fietsers en autoverkeerVoetgangers, fietsers en autoverkeerVoetgangers, fietsers en autoverkeerVoetgangers, fietsers en autoverkeer    
Het Stationsplein wordt een overzichtelijk en 
veilig plein, met het accent op langzaam ver-
keer en openbaar vervoer. Voor autoverkeer 
wordt eenrichtingsverkeer ingesteld, in de 
richting van het Rijswijkseplein. Hierdoor 
komt er meer ruimte voor perrons, voetgan-
gers en fietsers en ontstaat ruimte om van 
het brede deel van de Stationsweg een aan-
trekkelijk en groener plein te maken. In het 
schema autoverkeer en het schema fietsver-
keer worden de wijzigingen toegelicht.   
 

FunctiesFunctiesFunctiesFuncties    
Het Stationsplein moet vooral comfort bieden 
aan de overstappende reiziger. De inrichting 
van het plein en de tramperrons is daar op 
afgestemd. Aan de oostzijde wordt de taxi-
standplaats omgevormd tot een standplaats 
voor de keurmerktaxi. De keurmerktaxi is een 

kwaliteitskeurmerk waar de gmeente en de 
Haagse taxibranche afspraken over hebben 
gemaakt. De bestaande horeca aan de 
noordzijde van het Stationsplein krijgt meer 
ruimte voor terrassen. Aan die zijde van het 
Stationsplein blijft ook ruimte voor Kiss&Ride, 
kortparkeren en laden en lossen. 
De inrichting van het brede deel Stationsweg 
richt zich voornamelijk op de aanleg van een 
prettige verblijfsfunctie met ruimte voor ter-
rassen voor de toekomstige horeca. Die is 
gedacht in een groen kader door middel van 
hagen. De bestaande tramhalte wordt ver-
plaatst naar het nieuwe middenperron op het 
Stationsplein.  
 

Openbaar vervoerOpenbaar vervoerOpenbaar vervoerOpenbaar vervoer    
De tramrails en de tramhaltes worden ver-
nieuwd om vanaf 2014 nieuwe trams te kun-
nen laten rijden. Dit zijn RandstadRail-
achtige trams met deuren aan beide zijden, 
lagevloersinstap en met meer capaciteit. De 
grotere trams zijn nodig om het groeiende 
aantal reizigers in de jaren tot 2020 te ver-
voeren. Om plek te bieden aan de nieuwe 
trams, komen er aan weerszijden van de 
stationsingang twee brede, overkapte mid-
denperrons waar de trams aan beide zijden 
kunnen halteren.  
De haltes van lijn 11 en 12 in het brede deel 
van de Stationsweg worden verplaatst naar 
de nieuwe perrons op het Stationsplein. 

De haltes voor buslijn 18 worden verplaatst 
naar de Waldorpstraat.  
 

Nieuwe tramhaltesNieuwe tramhaltesNieuwe tramhaltesNieuwe tramhaltes    
In het ontwerp zijn Stationsplein en brede 
deel Stationsweg ontworpen als een geheel 
maar met verschillende accenten en functies.  
De twee vleugels van het Stationsplein zijn 
geformeerd rondom de twee middenperrons, 
liggend in elkaars verlengde, in de as van het 
plein. De perrons worden geheel overkapt; 
zie hiervoor de eerste schetsen op onder-
staand paneel.  
De inrichting en maatvoering van de perrons 
is afgestemd op breed materieel en voldoet 
aan de eisen van een tophalte. De tophalte 
biedt onder andere comfort en veiligheid voor 
de trampassagiers en duidelijke informatie 
over vertrektijden van de trams. 
 

Duurzame en hoogwaardige verhardingDuurzame en hoogwaardige verhardingDuurzame en hoogwaardige verhardingDuurzame en hoogwaardige verharding    
Het gebied voor het stationsgebouw krijgt 
een verbijzonderd vloerkleed van natuur-
steen (zoals op het Buitenhof). Het natuur-
steen loopt door tot op de perrons; in het 
brede deel van de Stationsweg vormt het een 
‘loper’ richting de binnenstad.  
De overige ruimte (voetgangersgebied, tram-
banen en rijbanen) worden uitgevoerd in 
rode, gebakken klinkers (hergebruik en nieu-
we materialen). De fietspaden worden uitge-
voerd in rood asfalt. 
 

Klassieke meubileringKlassieke meubileringKlassieke meubileringKlassieke meubilering    
De nieuwe verlichting op het plein wordt uit-
gevoerd met lage, klassieke verlichting, waar 
mogelijk bevestigd aan gevels en trammas-
ten. Masten en armaturen krijgen de zelfde 
kleur. De zitgelegen heid op de haltes be-
staat uit Haagse houten lattenbanken. Aan 
de zijde van het station zorgt een lange 
zitrand voor een veilige afscheiding met de 
trambaan. Hierdoor zijn geen hekwerken 
meer nodig. 
 

Groen en bomenGroen en bomenGroen en bomenGroen en bomen    
Door de wijzigingen van trambanen, rijbanen 
en fietspaden zijn de bestaande bomen niet 
inpasbaar in het nieuwe ontwerp. Zowel op 
het Stationsplein als in het brede deel van de 
Stationsweg komen twee nieuwe bomenrijen. 
Er worden meer bomen - in een groot for-
maat - teruggeplant, in totaal ongeveer 50 
stuks. De nieuwe bomen zorgen voor een 
prettig verblijfsklimaat en ‘camoufleren’ de 
bovengrondse infrastructuur, zoals de boven-
leidingen van de trams. In het brede deel 
zorgen bomen en hagen voor een prettige 
terrasinrichting.  
 

Opdrachtgever: Dienst Stedelijke Ontwikke-
ling en Stadsgewest Haaglanden 
Ontwerp: Ingenieursbureau Den Haag i.s.m. 
H.T.M. 

Bron: www.denhaag.nl/stationsbuurt  

Voorontwerp herinrichting StationspleinVoorontwerp herinrichting StationspleinVoorontwerp herinrichting StationspleinVoorontwerp herinrichting Stationsplein    

Doorsnede Stationsplein 

Doorsnede brede deel Stationsweg 

bestaand fietsverkeer toekomstig fietsverkeer 

bestaand autoverkeer toekomstig autoverkeer 

Stichting Boog organiseerde zondag Stichting Boog organiseerde zondag Stichting Boog organiseerde zondag Stichting Boog organiseerde zondag 
3 juni weer een succesvolle Parel-3 juni weer een succesvolle Parel-3 juni weer een succesvolle Parel-3 juni weer een succesvolle Parel-
dag in de Stationsdag in de Stationsdag in de Stationsdag in de Stations----    en Rivierenbuurt.en Rivierenbuurt.en Rivierenbuurt.en Rivierenbuurt.    
     

In het project Parels van Den Haag 
ontdekken bewoners de verborgen 
talenten in hun wijk. In sommige 
wijken is het niet vanzelfsprekend 
dat bewoners elkaar kennen. Tijdens 
Pareldag wordt duidelijk wie de ta-
lentvolle buren zijn! Ruim dertig be-
woners en instellingen met een bij-
zondere passie, talent of activiteit 
openden  hun deuren. 
 

Hier een willekeurige selectie  
Juan Noguera  

Parels van de StationswijkParels van de StationswijkParels van de StationswijkParels van de Stationswijk    

Luisa Gorelli Rafaël Sinke motorracing 

Gravity workshop 

Bakker Vlinder 

De tuin van Marjan Vroegop 

DUWO House of Music Claude Acker 
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Anna J. van Stuijvenberg maakt grote en arbeidsinten-Anna J. van Stuijvenberg maakt grote en arbeidsinten-Anna J. van Stuijvenberg maakt grote en arbeidsinten-Anna J. van Stuijvenberg maakt grote en arbeidsinten-
sieve werken. Ze is dan ook blij met de uitbreiding van sieve werken. Ze is dan ook blij met de uitbreiding van sieve werken. Ze is dan ook blij met de uitbreiding van sieve werken. Ze is dan ook blij met de uitbreiding van 
haar atelier; als dit interview plaatsvindt is ze net klaar haar atelier; als dit interview plaatsvindt is ze net klaar haar atelier; als dit interview plaatsvindt is ze net klaar haar atelier; als dit interview plaatsvindt is ze net klaar 
met de inrichting van de nieuwe, dubbel zo grote ruim-met de inrichting van de nieuwe, dubbel zo grote ruim-met de inrichting van de nieuwe, dubbel zo grote ruim-met de inrichting van de nieuwe, dubbel zo grote ruim-
te. Tussen de rollen ondertapijt vertelt Anna over asso-te. Tussen de rollen ondertapijt vertelt Anna over asso-te. Tussen de rollen ondertapijt vertelt Anna over asso-te. Tussen de rollen ondertapijt vertelt Anna over asso-
ciaties, toeval en vergankelijkheid.ciaties, toeval en vergankelijkheid.ciaties, toeval en vergankelijkheid.ciaties, toeval en vergankelijkheid.    
    

Ondertapijt of vilt vormt vaak het materiaal voor haar 
eindproducten. Daar gaan een groot aantal stappen 
aan vooraf. Het begint met een plek waar ze associa-
ties bij heeft. Anna maakt daar een foto en die foto 
leidt tot een grote tekening. Met die tekening kan ze 
lang en precies bezig zijn; tot in de details geeft die al 
aan hoe straks het eindresultaat moet worden. Als de 
tekening helemaal klopt, maakt ze er een papieren of 
houten mal van. En pas dan gaat ze aan de slag met 
het eindmateriaal: met de hand knipt ze vormen uit de 
stof, minutieus. “Dat kan een paar weken nemen.” De 
uitgeknipte stukken gooit ze niet weg: “Al het materiaal 
doet mee in mijn werk, als een soort bewijs.” Alsof die 
uitgeknipte delen bestaansrecht geven aan het uitein-
delijke kunstwerk. 
 

Schaduwen van onkruidSchaduwen van onkruidSchaduwen van onkruidSchaduwen van onkruid    
“Ik heb die openingen wel eens geprobeerd te maken 
met laser, want dat knippen is heel arbeidsintensief. 
Maar met laser krijg ik niet hetzelfde effect; laseren 
geeft een soort brandrandje waardoor je ook het rafeli-
ge kwijtraakt. Juist dat grovere randje geeft een licht- 
en schaduwwerking die iets toevoegt aan mijn het 
werk.” Voor Theatergroep Stella Den Haag vervaardig-
de ze vorig jaar op deze manier een vilten ‘ruimte’, met 
gaten in de wand die ze baseerde op de schaduwen 

van onkruid. Of je aan de ene of de andere kant van 
die wand staat, maakt uit voor hoe jij het kunstwerk 
beleeft (zie foto). “Daar houd ik van: dat de kijker de 
keus heeft om te beslissen of hij/zij deelnemer is of 
toeschouwer blijft. Die tegenstelling gebruik ik vaak in 
mijn werk.” 
 

Lagen van de tijdLagen van de tijdLagen van de tijdLagen van de tijd    
De plekken die haar de meeste inspiratie bieden, zijn 
vooral plekken waar het verval heeft ingezet. Behalve 
onkruid zijn dat ook oude gebouwen. Maar ook een 
‘jeneverbes-struweel’ waar ze bij toeval tegenaan liep 
in de Achterhoek: een jeneverbesstruik die door de 
eeuwen heen steeds is afgestorven en zichzelf heeft 
vernieuwd. “In Nederland zijn er hier nog maar een 
paar van. Een unieke plek, dat voel je als je daar 
staat.” Het vormde de inspiratie voor een metershoog 
werk dat ze in 2010 in Pulchri exposeerde, waarin de 
lichtvlekken, de structuur, de takken en lagen van de 
echte struik nog zijn te herkennen (foto rechtsonder).  
“Al die lagen zijn ook lagen van de tijd: het oude en het 
nieuwe zit hier vlak onder elkaar. Voor mij zit daar een 
bepaalde melancholie in die ik heel mooi vind.” Dit is 
een werk waarvoor ze het liefst een vaste plek zou 
willen vinden. “En ik wil er nog mee verder: extremer, 
groter, meer lagen. Zo gaat het vaak: als ik mijn werk 
eenmaal zie hangen, dan groeit het ook weer.” 
 

Schuilplaats voor het geheugenSchuilplaats voor het geheugenSchuilplaats voor het geheugenSchuilplaats voor het geheugen    
Doordat Anna zich laat leiden door de associaties die 
een plek haar geeft, kan het gebeuren dat een foto van 
een vervallen Belgisch huisje jaren later een verbond 
aangaat met de Vrije Academie/Gemak aan de Pavil-
joensgracht. “Ik was uitgenodigd om werk te maken 
voor de Vrije Academie, en ontdekte dat daar in de 
Tweede Wereldoorlog joden bijeen werden gebracht 
voor ze op transport werden gezet.” Een gruwelijke, 
maar rijke inspiratiebron als je gevoelig bent voor ver-
gankelijkheid. Het bracht Anna ertoe om het oude huis-
je en de omringende bomen terug te laten komen in 
een metershoog werk dat de hele achterwand bedekte. 
‘Schuilplaats voor het geheugen’ heet het. “Waar dat 
huisje instort en vervalt, daar is het ook echt doods. 
Waar de bomen vervallen, ontstaat weer iets nieuws.” 
 

IntensiteitIntensiteitIntensiteitIntensiteit    
Anna houdt van het toeval. “In mijn werk laat ik de din-
gen vaak komen zoals ze komen, en laat ik het materi-
aal zijn gang gaan. Ik wil niet alles weten, niet alles 
controleren.” Desondanks werkt ze gestructureerd, 

maar misschien helpt ze daardoor juist het toeval wel 
een handje. Ook een zekere tijdsdruk helpt. “Dat geeft 
mij de juiste concentratie, een zekere intensiteit. Alleen 
dan klopt het allemaal: het idee, de locatie, de uitwer-
king. Op een andere wijze kan ik niet werken.” 
 

Van 29 juli tot en met 19 augustus 2012 exposeert An-
na tijdens de groepstentoonstelling ‘Sterke Vrouwen’ in 
Pulchri Studio. Meer informatie: www.pulchri.nl. Na de 
zomer exposeert zij bij Anna@BH139 in de Boekhorst-
straat (ga naar www.annavastgoedencultuur.nl en kies 
onder Locaties voor BH139).  
Meer over Anna en haar werk is te vinden op haar 
website: www.annajvanstuijvenberg.nl.  

Annemarijke Jolmers 

Anna J. van Stuijvenberg: melancholie in metershoge werken van viltAnna J. van Stuijvenberg: melancholie in metershoge werken van viltAnna J. van Stuijvenberg: melancholie in metershoge werken van viltAnna J. van Stuijvenberg: melancholie in metershoge werken van vilt    

In Den Haag wonen naar schatting ongeveer 30.000 In Den Haag wonen naar schatting ongeveer 30.000 In Den Haag wonen naar schatting ongeveer 30.000 In Den Haag wonen naar schatting ongeveer 30.000 
Polen tijdelijk of permanent. Voor hen is op 18 juni in Polen tijdelijk of permanent. Voor hen is op 18 juni in Polen tijdelijk of permanent. Voor hen is op 18 juni in Polen tijdelijk of permanent. Voor hen is op 18 juni in 
het gebouw van Samen Sterk aan het Zieken 103 het het gebouw van Samen Sterk aan het Zieken 103 het het gebouw van Samen Sterk aan het Zieken 103 het het gebouw van Samen Sterk aan het Zieken 103 het 
eerste Poolse centrum van Nederland geopend. Er eerste Poolse centrum van Nederland geopend. Er eerste Poolse centrum van Nederland geopend. Er eerste Poolse centrum van Nederland geopend. Er 
worden allerlei activiteiten voor en door Polen georga-worden allerlei activiteiten voor en door Polen georga-worden allerlei activiteiten voor en door Polen georga-worden allerlei activiteiten voor en door Polen georga-
niseerd. Een paar weken voor de opening sprak Hol-niseerd. Een paar weken voor de opening sprak Hol-niseerd. Een paar weken voor de opening sprak Hol-niseerd. Een paar weken voor de opening sprak Hol-
lands Spoor met Claudia Cenkalalands Spoor met Claudia Cenkalalands Spoor met Claudia Cenkalalands Spoor met Claudia Cenkala----ten Dam, initiatief-ten Dam, initiatief-ten Dam, initiatief-ten Dam, initiatief-
nemer en directeur van het centrum. nemer en directeur van het centrum. nemer en directeur van het centrum. nemer en directeur van het centrum.     
    
Waarom dit Poolse centrum?Waarom dit Poolse centrum?Waarom dit Poolse centrum?Waarom dit Poolse centrum?    
“In 2010 heb ik het Multicultureel Platform Vrede en 
Vrijheid opgericht voor Polen in Nederland. Met deze 
stichting organiseren we activiteiten voor Polen. Dat 
loopt erg goed. Er zijn nu honderd vrijwilligers, van 
wie 30 tot 40 actief. Er zijn nu activiteiten op allerlei 
verschillende locaties. Het leek me heel fijn als we 
één plek zouden hebben op een centrale locatie, in 
plaats van allerlei locaties verspreid door de stad. Ik 
heb een enquête gehouden en het bleek dat daar 
behoefte aan is. Daar zijn we mee aan de slag ge-
gaan. Mede door financiële hulp van Fonds 1818 
hebben we nu voor 1 jaar deze ruimte, waardoor we 
alles onder 1 dak hebben.” 
 
Wat voor activiteiten zijn er zoal?Wat voor activiteiten zijn er zoal?Wat voor activiteiten zijn er zoal?Wat voor activiteiten zijn er zoal?    
“We organiseren van alles voor Polen in Nederland. 
Voor de jongste kinderen van een jaar of 4/5 komt er 
een ouder-kindclub. Die is vooral bedoeld om Neder-
lands te leren. Er komt ook een cursus ouderbetrok-
kenheid. Die gaat over problemen bij de opvoeding. 
Voor 8- tot 12-jarigen is er huiswerkbegeleiding. Er 
komt ook een jongerenclub met activiteiten voor jon-
geren. Dat kan van alles zijn. Laatst bedachten we 
“Polen ’s got Talent” met een echte jury. Er is veel 
mogelijk. Het gaat erom waar behoefte aan is en dat 
de jongeren iets doen wat positief is, en niet bijvoor-
beeld op straat aan het blowen zijn.  
We zijn er trouwens niet alleen voor kinderen. Een 
belangrijk thema onder veel mannen is eenzaamheid. 
Veel mannen hebben hun familie en vrienden in Po-

len en werken hier. 
Ze maken doorde-
weeks lange dagen 
en slapen in een huis 
van een huisjesmel-
ker met veel mensen 
in 1 huis. Als ze vrij 
zijn, kunnen ze zich 
heel eenzaam voelen. 
Wij gaan proberen 
mannen te matchen 
om iets samen te 
gaan doen: koffie 
drinken, bil jarten, 

sporten, … Voor alles geldt: we bedenken niet wat de 
mensen moeten doen. We laten ze zelf kiezen wat ze 
willen en proberen dat mogelijk te maken. We zijn 
een ontmoetingsplaats. Er kan hier veel, maar niet 
alles. We willen zo toegankelijk mogelijk zijn, maar 
alcoholisten of daklozen kunnen niet bij ons terecht. 
Die moeten ook geholpen worden, maar daar zijn an-
dere instellingen voor.” 
 
Hoe ben je tot dit initiatief gekomen? Hoe ben je tot dit initiatief gekomen? Hoe ben je tot dit initiatief gekomen? Hoe ben je tot dit initiatief gekomen?     
“Ik ben zelf Pools. Ik ben getrouwd met een Neder-
landse man en woon al 20 jaar in Nederland. Ik wil 
graag iets doen voor de Polen hier. Ik werk nu vijf jaar 
in Den Haag. In 2010 heb ik met anderen de stichting 
opgericht. Nu hebben we met het Poolse centrum een 
eigen ruimte. Ik ben daar heel trots op. Volgens mij is 
het het eerste in Nederland. Ik ben ook gevraagd in 
Rotterdam wat te doen voor Polen. Ik heb gezegd dat 
ik ze ga helpen, maar pas als het in Den Haag draait, 
want ik heb nu mijn handen vol hier. Het centrum is er 
nu en we hebben geld voor een jaar om er een suc-
ces van te maken. Daarna moeten we op zoek naar 
sponsors. Ik hoop dat het lukt en dat dit centrum over 
een paar jaar geheel draait op vrijwilligers. Dan kan ik 
me meer richten op andere steden. Dat zou heel mooi 
zijn.” 

Als ik Pool ben en interesse heb in de activiteiten van Als ik Pool ben en interesse heb in de activiteiten van Als ik Pool ben en interesse heb in de activiteiten van Als ik Pool ben en interesse heb in de activiteiten van 
het Poolse centrum, waar en wanneer kan ik dan te-het Poolse centrum, waar en wanneer kan ik dan te-het Poolse centrum, waar en wanneer kan ik dan te-het Poolse centrum, waar en wanneer kan ik dan te-
recht?recht?recht?recht?    
“We willen zeven dagen per week in de avond geo-
pend zijn en in het weekend ook overdag. Op woens-
dag komt er een helpdesk voor Polen met problemen, 
zoals uitbuiting, conflicten met huisjesmelkers enzo-
voort. Iedereen die interesse heeft kan een keer bin-
nenlopen. Ons adres is per 18 juni 2012: Zieken 103. 
Overige informatie is te vinden op onze website: 
www.poolsecentrum.nl.” 

Vries Kool 

Geopend in de Stationsbuurt: eerste Poolse CentrumGeopend in de Stationsbuurt: eerste Poolse CentrumGeopend in de Stationsbuurt: eerste Poolse CentrumGeopend in de Stationsbuurt: eerste Poolse Centrum    
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BuurtcolumnBuurtcolumnBuurtcolumnBuurtcolumn    
 

Bonte bedoening 

 
Europees Kampioenschap voetbal 2012. Het Laakkwartier 
kleurt oranje en ME-blauw. In de Stationsbuurt is het rustig en 
merk ik er weinig van. We hebben dan wel een Oranjeplein 
en een Oranjelaan, maar de bijbehorende EK-versiering ont-
breekt. In het bijzonder in het gebied tussen de Stationsweg 
en het Rijswijkseplein. Daar is geen oranje versiering te be-
kennen. Op de Stationsweg zelf hebben welgeteld twee win-
keliers een paar vlaggetjes voor de deur hangen. 
 

Toch is onze buurt zonder oranje niet saai of minder kleurrijk. 
Wie om zich heen kijkt, kan zien hoe creatief wij zijn om onze 
buurt een bepaalde uitstraling te geven. Een onnavolgbaar 
spoor van platgetrapte stukjes kauwgom op de stoep leidt me 
langs de volgende bezienswaardigheden. Bij een beneden-
woning zit (al een half jaar) rood Sinterklaaspapier tegen de 
ruit geplakt. Het kan ook kerstpapier zijn. In ieder geval ziet 
het er vrolijk uit. In een gestoffeerde woning voor buitenland-
se studenten hangt al vanaf lang voor het EK een geelgroene 
voetbalsjaal voor het raam. Lege biervaatjes staan gezellig 
naast elkaar op de vensterbank. Even verder sieren zes op 
elkaar gestapelde gifgroene bierkratten een dakterras op. Ze 
vermenigvuldigen zich wekelijks. Nog iets verderop staat op 
een balkon (ook al een half jaar) een kunstwerk van creatief 
geplaatste volle grijze vuilniszakken. De vergeelde posters in 
de etalage van een kapper hebben ooit mooie kleuren gehad. 
Een Frans balkonnetje, met een blauw pak melk en een pak 
gele vla, doet dienst als koelkast. Op een huis met grijs gegla-
zuurde bakstenen heeft een graffiti kunstenaar zich uitgeleefd 
met blauwe verf. Tegen alle lantaarnpalen staat wel een of 
andere kleur fiets vastgeketend. Het is maar goed dat de 
fietsprijs van de postcodeloterij nooit in onze buurt is gevallen, 
want dan waren het allemaal dezelfde groen met wit en oran-
je fietsen geweest. De postcodeloterij stopt overigens met het 
uitdelen van duizenden fietsen op een plaats, dus dit zal ook 
niet meer veranderen. 
 

Dit zijn de kleuren van onze woonomgeving voor, tijdens en 
na het EK. Het idee van de Gemeente om de Stationsbuurt, 
door de nabijheid van de Haagse Hogeschool bijzonder ge-
schikt te vinden als woongebied voor studenten, draagt hier 
onmiskenbaar aan bij. Maar, het zijn niet alleen de gemeente, 
wethouders en een nalatige projectontwikkelaar die maken 
hoe onze buurt er uit ziet. Wij kleuren onze buurt zelf ook. 
Hiermee bepalen ook wij het beeld en de eerste indruk die 
passanten van onze buurt krijgen. Al met al is het een bonte 
bedoening. In plaats hiervan is het overtollig oranje en actief 
ME-blauw misschien toch niet zo slecht. Dit is in ieder geval 
maar één keer in de twee jaar een paar weken. 
 

Franka Korteweg 

Voor het achtste jaar op rij wordt 
Jazz in de Gracht weer georga-
niseerd op de Dunne Bierkade 
en het Groenewegje. De voorbe-
reidingen van dit unieke festival 
zijn inmiddels in volle gang. Het 
festival is gratis toegankelijk 
voor een breed publiek. Weder-
om zal er een leuke mix te horen 
zijn van nieuw en jong talent, 
succesvolle amateurmuzikanten 
en een aantal oude vertrouwde 
namen, soms met een knipoog 
naar andere muziekstijlen, zoals 
blues.  

Bij Jazz in de Gracht geen ge-
slenter van podium naar podi-
um. Als je eenmaal een mooi 
plekje aan de Haagse grachten 
hebt gevonden trekt de muziek 
aan je voorbij.  
 

Jazz in de Gracht wordt gehou-
den op vrijdag 24 augustus tus-
sen 18.00 en 23.00 uur en zater-
dag 25 augustus van 16.00 tot 
23.00 uur. Check voor het pro-
gramma 
 www.jazzindegracht.nl  

Jazz in de GrachtJazz in de GrachtJazz in de GrachtJazz in de Gracht    
vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus  Wat een verrassing: op donder-

dag 5 april is de paashaas stiekem 
op bezoek geweest op kinderdag-
verblijf de blauwe wasbeer. Hij had 
heel veel paaseieren verstopt op 
ons speelplein. En de peuters 
mochten deze gaan zoeken. De 
kinderen hadden de grootste lol! 
Kijk hier! En hier! En daar nog een! 
De paashaas had soms wel hele 

moeilijke plekken uitgezocht, maar 
de peuters waren erg creatief en 
wisten alle paaseieren te bemach-
tigen. De kinderen kregen er geen 
genoeg van dus zijn de paaseieren 
ook nog een 2e keer verstopt.  
 

Bent u op zoek naar kinderop-
vang? Kom gerust eens kijken! 
 

 

de blauwe wasbeer 
 Stille Veerkade 28 
 2512 BG Den Haag 
 tel 070 362 10 16 
 mail: deblauwewasbeer@skon.nl 
 web: www.skon.nl  
 

onderdeel van skon kinderopvang 
 
net zo ondernemend als kinderen  

    Paaseieren zoeken op kinderdagverblijf De blauwe wasbeer Paaseieren zoeken op kinderdagverblijf De blauwe wasbeer Paaseieren zoeken op kinderdagverblijf De blauwe wasbeer Paaseieren zoeken op kinderdagverblijf De blauwe wasbeer     
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In  onze vest ig ing aan het Hobbemaplein  is sinds In  onze vest ig ing aan het Hobbemaplein  is sinds In  onze vest ig ing aan het Hobbemaplein  is sinds In  onze vest ig ing aan het Hobbemaplein  is sinds     
5 maart  een apotheek. Hier kunt u  terecht voor 5 maart  een apotheek. Hier kunt u  terecht voor 5 maart  een apotheek. Hier kunt u  terecht voor 5 maart  een apotheek. Hier kunt u  terecht voor     
geneesmiddelen, drogister ijart ikelen en advies. geneesmiddelen, drogister ijart ikelen en advies. geneesmiddelen, drogister ijart ikelen en advies. geneesmiddelen, drogister ijart ikelen en advies.     

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

        

Heeft u veel medicatie en ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij kunnen uw medicatie 
leveren in een medicatierol. Uw medicatie is dan al voor u uitgezet in zakjes. Dit bespaart u 
tijd en geeft minder verwarring. Wij vragen ook voor u de recepten bij de arts aan.        

Openingst ijden:Openingst ijden:Openingst ijden:Openingst ijden:     
        

Werkdagen Werkdagen Werkdagen Werkdagen     
08.30 08.30 08.30 08.30 ----    17.30 uur17.30 uur17.30 uur17.30 uur     
        

ZaterdagZaterdagZaterdagZaterdag        
10.00 10.00 10.00 10.00 ----    14.00 uur14.00 uur14.00 uur14.00 uur     
  

Stat ionsweg 31Stat ionsweg 31Stat ionsweg 31Stat ionsweg 31    
2515 BH Den Haag2515 BH Den Haag2515 BH Den Haag2515 BH Den Haag    

tel. 070 326 39 30tel. 070 326 39 30tel. 070 326 39 30tel. 070 326 39 30    
fax 070 331 60 54fax 070 331 60 54fax 070 331 60 54fax 070 331 60 54        

Stationsweg 53Stationsweg 53Stationsweg 53Stationsweg 53    
2515 BJ Den Haag2515 BJ Den Haag2515 BJ Den Haag2515 BJ Den Haag    

www.winstonweiwei .nlwww.winstonweiwei .nlwww.winstonweiwei .nlwww.winstonweiwei .nl    


