Buurt zonder
Bewonersorganisatie?
Door veranderde subsidieregels is het
voor het Buurtstation steeds moeilijker
om het hoofd boven water te houden en
het werken voor de buurt voort te zetten.
Moeten we daarom het bijltje er bij neer
gooien?
Of moeten we naar manieren zoeken om
onder steeds moeilijkere omstandig
heden door te gaan?

Zeven jaar in de Stationsbuurt:
de Voordeelbakker
Een kijkje achter de schermen in de bakkerij van
Mohammed - Mo - Allaoui.
pagina. 4

Kunst-/lichtproject Stationsweg
Al een tijd wordt nagedacht over een kunstproject om
de Stationsweg/Wagenstraat mooier te maken met behulp van kunst en verlichting.
zie pagina 8

Ondertussen in het Park
Op de koudste 29 mei ooit en de daarop volgende
zonnige 30 mei kon er gesprongen worden op het luchtkussenfestival in het Huijgenspark.
pagina. 7

Buurtstation kan moeilijk gemist worden
Zoals deze krant, die uitgeven wordt door
Buurtstation en de hele buurt over van
alles en nog wat informeert.
Het Groot Wijk Overleg (GWO) waarin
Sinds een aantal maanden is Vanessa Toppin coördinator van
buurtbewoners vaak met problemen en
Samen Sterk, een van de buurthuizen die de wijk rijk is. p. 5
wensen op het gebied van leefbaarheid,
veiligheid, enz. kunnen worden geholpen,
vaak met goed resultaat.
Het Stedelijke Overleg Ontwikkeling
Stationsbuurt (SOOS) wordt mede georganiseerd door Buurtstation.

Samen Sterk:
Buurthuis van de toekomst

En ook op andere manieren, zoals debatavonden, zorgt Buurtstation voor een
stem van de buurt. Aantrekkelijke initiatieven zoals Buur(t)vrouwen stammen
van Buurtstation (samenwerking met
Zebra) en worden ook door de bewonersorganisatie publicitair en administratief
ondersteund.
Buurtstation werkt ook samen met ondernemers en CityMondial aan manieren
om de Stationsweg aantrekkelijker te maken.
Allemaal voorbeelden van activiteiten
waar Buurtstation direct of ondersteunend bij betrokken is.
Zie ook pagina 2

Energiefeest Ellips
Zaterdag 7 juni kon jong en oud genieten van het energiefeest
op het binnenterrein van het gebouw De Ellips.
pagina 7

Bijeenkomst 2 juli
Op woensdag 2 juli aanstaande wil
het Buurtstation in Parada met
buurtgenoten van gedachten
wisselen over de voortgang van
Buurtstation. Nadere informatie
komt op de website van Buurtstation
www.buurtstation.nl.

Ook in deze krant:
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De tijdgeest: terugblik op een huis
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Haagse Botenmarkt 21 juni
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Buren Hulp Centrale Zebra
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Buurtcolumn: ‘Recreatie.
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Chaos bij fietsen en borden
Verkeersborden: soms nuttig, soms overbodig: pagina 6
Fietsen worden gelabeld bij Hollands Spoor:
pagina 4
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(Hoe) gaan we verder met Buurtstation?
Bewonersorganisatie Buurtstation
komt op voor de belangen van de
bewoners van de Stationsbuurt. Ze
doet dit vanuit haar tijdelijke huisvesting aan Stationsweg 6 (open maandag van 9 tot 12 uur).
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers
in werkgroepen actief, administratief
ondersteund door Carla Janmaat.
De activiteiten van het Buurtstation
worden uitgevoerd door de volgende
werkgroepen:
Werkgroep Bouw en Visie
houdt ontwikkelingen op het gebied
van bouwplannen in de gaten en
probeert daar een visie op te ontwikkelen.
Voorzitter: Madeleine Steigenga
Website
Actueel buurtnieuws en informatie
over het Buurtstation kunt u vinden
op de website van de Stationsbuurt:
www.buurtstation.nl.
Mail: ‘website@buurtstation.nl’
Digitale muurkrant
De ‘digitale muurkrant’ staat in de
etalage van het Buurtstation aan de
Stationsweg.
Buurtnieuws kan op de website én op
de muurkrant geplaatst worden.
Het Buurtstation mag een gedeelte
van de pagina’s voor advertenties
inruimen. Wilt u een nieuwsbericht
insturen of adverteren?
Mail: buurtstation@zonnet.nl
Groot Wijk Overleg
Het GWO is dé vergadering waar
buurtbewoners onderwerpen die te
maken hebben met de buurt aan de
orde kunnen stellen. Bijvoorbeeld
zwerfvuil, gevaarlijke verkeerssituaties of een gebrek aan groen in uw
straat. Op het GWO kunt u uw klachten en ideeën direct met gemeenteambtenaren, de wijkagent en woningcorporaties bespreken.
Voorzitter is Harrie Kampf. Het Buurtstation is gastheer en voorzitter van
het GWO. Er wordt zo veel mogelijk
geprobeerd direct oplossingen te vinden. Als dit niet mogelijk is, omdat er
bijvoorbeeld iets uitgezocht moet
worden, let het Buurtstation op het
nakomen van de afspraken.
De ervaring leert dat het de moeite
waard is om het GWO bij te wonen
omdat ideeën en klachten veelal naar
tevredenheid worden behandeld.
Het GWO vindt 5 keer per jaar plaats
op woensdagavond.
Het eerstvolgende GWO vindt plaats
op woensdag 17 september
om 19.30 uur.
Parada, Limburg Stirumstraat 280.
Let op: zie onze website voor eventuele wijziging van de locatie.
Onderwerpen voor het GWO kunt u
mailen aan buurtstation@zonnet.nl
Meer informatie

www.buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation

Het is hier al eens eerder ter sprake geweest:
het is een stuk lastiger geworden voor bewonersorganisaties, dus ook voor Buurtstation om
onder veranderde subsidievoorwaarden en
subsidiehoogte het hoofd boven water te houden en het werken voor de buurt voort te zetten. Dan kun je ervoor kiezen het bijtje er bij
neer te gooien óf naar manieren te zoeken om
onder moeilijker omstandigheden door te
gaan.
Buurtstation kan moeilijk gemist worden
Naar mijn mening zou de Stationsbuurt in elk
geval veel missen zonder diens bewonersorganisatie. Zoals dit wijkblad, dat uitgeven wordt
door Buurtstation en dat de hele buurt over
van alles en nog wat informeert. Het Groot
Wijk Overleg (GWO) waarin buurtbewoners
vaak met problemen en wensen op het gebied
van leefbaarheid, veiligheid, enz. met een goed
resultaat kunnen worden geholpen. In het Stedelijke Overleg Ontwikkeling Stationsbuurt
(SOOS), mede georganiseerd door
Buurtstation, is de buurt in elk geval door vertegenwoordigers van Buurtstation vertegenwoordigd. En ook op andere manieren, zoals
debatavonden, zorgt Buurtstation voor een
stem van de buurt. Aantrekkelijke initiatieven
zoals Buur(t)vrouwen stammen van Buurtstation (samenwerking met Zebra) en worden ook
door de bewonersorganisatie publicitair en
administratief ondersteund. Buurtstation
werkt voorts samen met ondernemers en CityMondial aan manieren om de Stationsweg aantrekkelijker te maken. Allemaal voorbeelden
van activiteiten waar Buurtstation direct of
ondersteunend bij betrokken is.
Hoe dan verder?
De Stationsbuurt komt veel tekort zonder
Buurtstation, wat ervoor pleit om met de
bewonersorganisatie door te gaan.

Echter, zonder resterende beroepskrachten in
2015, zowel inhoudelijk en administratief, zal
Buurtstation voor activiteiten en voor verkrijgen van subsidies veel meer moeten gaan doen
met vrijwilligers.
Het bestuur van Buurtstation kan het niet
meer alleen en heeft behoeft aan meer mensen die meedenken, meedoen of kandidaat
voor het bestuur willen zijn.
Maar niet iedereen die wil bijdragen aan de
activiteit van Buurtstation hoeft dit te doen als
bestuurslid. Je kunt denken aan contactpersonen of werkgroepen die een deel van een activiteit van Buurtstation, in samenspraak met
het bestuur, voor hun rekening nemen. En misschien is het een idee om de bewonersorganisatie te verbinden of om te vormen tot een
vereniging van mensen die meedenken en
meebeslissen over projecten en activiteiten
van onze bewonersorganisatie, natuurlijk altijd
onder de voorwaarde van voldoende middelen en inzet van mensen.

Uitnodiging 2 juli
Mijn voorstel is om over al deze opties van
gedachten te wisselen met buurtgenoten
die zich bij Buurtstation betrokken voelen
en wel op woensdag 2 juli aanstaande in
Parada. Nadere informatie komt op de website van Buurtstation (www.buurtstation.nl).
Het is ook mijn voornemen deze informatie
in een komende nieuwsbrief weer te geven.
In verband met de beperkte bezetting van ons
pand graag aanmelden voor deelname aan de
bijeenkomst via: website@buurtstation.nl. Via
dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor
de nieuwsbrief of kunt u eigen ideeën over
'doorgaan met Buurtstation' aan ons berichten.
Ik hoop van u te horen.
Harrie Kampf, voorzitter Buurtstation

Parels 2014
Helaas kwamen weinig aanmeldingen van
deelnemers binnen, zowel van 'kandidaatparels' als van mensen die zouden willen
meehelpen de Pareldag op 14 september te
organiseren. Mogelijk zouden we verder
komen als we mensen persoonlijk gaan

benaderen, maar dat vraagt inspanningen die
we op het moment als bestuur van Buurtstation niet kunnen leveren. Jammer, maar dat
betekent dat dit jaar geen (vernieuwde) Pareldag zal plaatsvinden.
Harrie Kampf

Ondernemersvereniging Stationswerk
In de afgelopen maanden is het ledental van
Stationswerk wederom gestegen. Stationswerk
telt nu enkele tientallen ondernemers uit de
Stationsbuurt als lid. Belangrijk, want samen
sta je sterk. Stationswerk gaat daarom door
met het werven van nieuwe leden.
Inhoudelijke prioriteiten zijn op dit moment:
1. Leegstand: Stationswerk is samen met City
Mondial en de gemeente Den Haag ideeën
aan het uitwerken om de leegstand van
bedrijfspanden te verminderen en het aanzien van leegstaande panden te verbeteren.

2. Werkzaamheden Stationsplein: De bedrijven aan het Stationsplein hebben het moeilijk. Door de werkzaamheden daalt hun
omzet fors. Stationswerk probeert met de
gemeente Den Haag te zorgen dat er tijdelijke voorzieningen worden getroffen en dat
er goed wordt gecommuniceerd over wat
ondernemers te wachten staat, zodat ze
hier rekening meer kunnen houden. Dit om
de ergste pijn te verzachten.

SAVE THE DATE:

woensdagavond 29 oktober 2014

Bewonersavond

www.facebook.com/BuurtStation
Aanmelden voor de e-mail
nieuwsbrief op
http://www.buurtstation.nl/
contact.html#Nieuwsbrief

Houd onze website www.buurtstation.nl in de gaten
voor het programma en de locatie
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Adressen
Buurtstation Stationsbuurt
Stationsweg 6,
2515 BN Den Haag
tel. 363 49 93
buurtstation@zonnet.nl
www.buurtstation.nl
open: maandag 09.00-12.00
Zebra Ouderenwerk, Burenhulp
Patricia Haverkort
06-43395222
receptie Xtra: 070-2052000
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
Buurthuis Parada
Van Limburg Stirumstraat 280
tel. 42 48 267 of 42 48 269
Spreekuur Maatschappelijk werk:
424 80 00
Joke van Gemmert
j.vangemmert@zebrawelzijn.nl
Stichting Samen Sterk
Zieken 103
38 86 623 (10-22 uur)
email: info@samensterkdenhaag.nl
web: www.samensterkdenhaag.nl
Politie Haaglanden
Wijkagenten Ester van Aalst,
Simon Daw en Annemieke Brons
bureau Hoefkade 350:
algemeen telefoonnummer:
0900 8844, of mail naar
Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl
simon.daw@haaglanden.politie.nl.
annemieke.brons@haaglanden.politie.nl

Column

De wijkagenten
Na de monologen: fietsen!
Martijn Westerop van het Theater aan het Spui was zo
enthousiast over het bezoek van Ontmoet je Buur(t)vrouw
aan het toneelstuk Oumi, vorig jaar, dat we met een zeer
forse korting voor een tweede keer met Buur(t)vrouwen in
het theater welkom werden geheten.
Rehana Ganga van het Spuitheater regelde dat de hal voor
ons met tafels werd ingericht, zodat we voorafgaand aan de
voorstelling samen konden eten. Het was een feest om met
30 buur(t)vrouwen samen te eten in de hal van het
Spuitheater. Soep - gemaakt door Kathleen Ward en de
Parada-moeders - met brood en gezelligheid, gevolgd door
de fantastisch gespeelde 'Gesluierde monologen'. Deze al
jaren met succes lopende voorstelling werd door Adelheid
Roosen geschreven als vervolg op de Vagina Monologen, op
basis van de levenservaring van vrouwen uit uiteenlopende
islamitische culturen.

Het was een indrukwekkende voorstelling, waar we nog
een tijd over hebben nagepraat in de hal van het Spuitheater.
Aan het eind van de zomer gaan de buur(t)vrouwen fietsen.
De volgende ontmoeting van de Buur(t)vrouwen wordt georganiseerd in samenspraak met de vier fietsdocenten van
Parada, en vindt augustus-september plaats.
Wilt u ook uitgenodigd worden voor een 'Ontmoet je Buur
(t)vrouw'-bijeenkomst? Of wilt u mee-denken en meeorganiseren? Stuur dan een mailtje naar
stichting Buurtstation,
buurtstation@zonnet.nl of naar
stationsbuurtvrouw@gmail.com.
Madeleine Steigenga

Samenwerken
Laatst hadden we een melding van een woninginbraak. Uit navraag bij omwonenden bleek dat op
de binnenplaats tussen de huizen die middag
meerdere mannen met bivakmutsen en tassen
waren gesignaleerd. Niemand had 112 gebeld.
Waarom niet?
Onverschilligheid? Sympathie voor de daders?
Angst voor wraak? Slechte ervaringen met politie
in land van herkomst? Melden kan ook anoniem!
Stel je voor dat er bij je is ingebroken en je buurman zegt later: “Oh ja, daar heb ik nog naar zitten
kijken, maar daar bemoei ik me liever niet mee.”
Een beetje meehelpen of samenwerken kost weinig moeite en maakt de wijk een stuk leefbaarder.
In deze tijd waarin de overheid steeds meer bezuinigt, krijgen burgers steeds meer eigen verantwoordelijkheden. Participatie heeft een wat negatieve klank gekregen, maar het betekent gewoon deelnemen of meewerken aan eigen welzijn en veiligheid. We gaan steeds meer beseffen
dat er minder voor ons gezorgd wordt en dat we
meer voor elkaar moeten zorgen.
In onze Stationsbuurt zien we dat al in veel vormen spontaan ontstaan. Leuke en nuttige initiatieven zoals activiteiten in het Huijgenspark of op
het Oranjeplein, de Burenhulpcentrale, Rijk in je
Wijk, de Buur(t)vrouwen, Buurtstation, Spinozahof, enzovoort. In ‘Buurthuizen van de Toekomst’
- zoals de Sprong, Samen Sterk en Parada - organiseren vrijwilligers samen met professionals activiteiten voor en met buurtbewoners. In het Groot
Wijk Overleg kan iedereen knelpunten en ideeën
inbrengen, die serieus behandeld worden. Ook de
politie is daarbij gesprekspartner. De buurt gaat
steeds meer op een dorp lijken, waar mensen
elkaar weer kennen, waarderen en helpen.

Met 30 buur(t)vrouwen gastvrij ontvangen in het Theater aanhet Spui

Als wijkagent kom ik op straat natuurlijk veel bekenden tegen met wie ik een praatje maak. Zodoende hoor ik vaak hoe mensen in de buurt
denken en voelen. Daar kan ik dan op inspelen.
Maar dat blijft incidenteel. Het contact met de
bewoners kan beter georganiseerd worden.
Het zou goed zijn als er in iedere straat iemand
zou komen die functioneert als aanspreekpunt
tussen bewoners en hulpinstanties zoals politie,
gezondheidszorg, welzijn, woningbouw. Maar
zover zijn we nog niet.

Wijkpanel

Op 19 september is het Keep it Clean Day. Dan wordt heel
Nederland schoongemaakt. Den Haag kan natuurlijk niet
achterblijven. Samen met inwoners, ondernemers en
scholen geven we de stad een flinke schoonmaakbeurt.
Doet u of doe jij mee in de Stationsbuurt? Verzin een leuke en/of originele actie - het liefst met zo veel mogelijk
mensen - en die dag komen jullie in de schijnwerpers te
staan.

Samen voor een schone Stationsbuurt!
Meer informatie: Annelies Wolswinkel- Rebel,
projectleider Participatie & Schoon gemeente Den Haag,
annelies.rebel@denhaag.nl,
06-23179857, Facebook: Annelies Rebel,
Twitter: @AnneliesRebel
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Concreet ligt er een plan voor het opzetten van
een wijkpanel van ongeveer vijf buurtbewoners,
die één keer per maand van gedachten wisselen
over wat er in delen van de wijk speelt. Die signaleren en meedenken. Op die manier krijgen we
beter inzicht in wat er gebeurt en wat belangrijk
is voor de bewoners. Ook kunnen we dan samen
oplossingen vinden die veel dichter bij de mensen
zelf liggen.
Binnenkort hoort u hier meer over.
Ik wens u een warme en veilige zomer toe.

Simon Daw
Bel bij spoedgevallen: 112,
en anders 0900 8844
of Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.
Meer weten over de activiteiten van de wijkagenten: volg ons op twitter@wagstationsbrt
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Zeven jaar in de Stationsbuurt: de Voordeelbakker
Iedereen in de Stationsbuurt kent de Voordeelbakker op de hoek van de
Stationsweg en de Van Hogendorpstraat. Hollands Spoor was benieuwd
naar hoe het toegaat in de bakkerij en liet zich rondleiden door eigenaar
Mohammed - Mo - Allaoui.
Ineens hadden ze een bakkerij naast zich
Bij binnenkomst is Mo druk bezig. Hij moet eerst de bestelling opnemen voor een bruidstaart en werkkleding
halen voor een nieuw personeelslid, dat vandaag voor
het eerst achter de toonbank staat. Daarna heeft hij alle
tijd en lopen we door de klapdeuren van de winkel direct
de bakkerij in. Ondertussen vertelt Mo hoe hij in 2007 in
de Stationsbuurt terecht kwam. "Ik ben altijd ondernemer geweest. Hiervoor had ik 12 jaar een bakkerij in de
Herman Costerstraat, dicht bij de Haagse Markt. Op een
gegeven moment begon de omzet terug te lopen. Met de
Haagse Markt ging het niet goed. De invoering van betaald parkeren hielp ook niet mee. Dan moet je als ondernemer wat doen. Ik heb er lang over gedaan om een
nieuwe plek te vinden; onderzoek gedaan en halve dagen
rondgereden door Den Haag. Uiteindelijk ben ik hier terecht gekomen. Het leek me een goede plek. Hiervoor
was het een drukkerij, maar die stond al lang leeg. Het is
heel snel gegaan toen. Ik weet nog dat de buren heel
verbaasd waren dat ze ineens een bakkerij naast zich
hadden."
Van vijf tot vijf
Terwijl Mo vertelt, schuift een medewerker stokbroden
in een van de twee ovens, die het hart van de bakkerij
vormen. Vanaf 's ochtends vijf uur is er elke dag een team
van zes mensen aan het werk om te bakken wat er die
dag nodig is. Meestal gaat het bakken door tot een uur of
vijf 's middags, waarna alles zorgvuldig wordt schoongemaakt, zodat alles weer klaar is voor de volgende dag.
We lopen door naar de volgende ruimte, een soort hal,
waar een groot aantal bakkerijmachines staat.

Mo:" Vroeger was dit een tuin. Toen ik hier kwam, had ik
ruimte nodig voor de productie en heb ik dit laten bouwen. Een grote investering, maar ik ben er blij mee, want
we hebben de ruimte nodig." Daarna loopt Mo geroutineerd alle machines langs; van deeg kneden tot stokbroden en puntjes maken.
In bruidstaarten kan je veel kwijt
Vanuit de productieruimte betreden we het domein van
Harry. Harry is de man die bij de Voordeelbakker verantwoordelijk is voor het banket. Elke dag staat hij om vier
uur op – “ik houd ervan de dag rustig te beginnen en alles
goed voor te bereiden” - om om zes uur te beginnen. In
zijn eentje, met alleen wat hulp op vrijdag en zaterdag,
vult hij de rechterkant van de vitrines met taart, gebak,
tompoucen en nog veel meer. Terwijl hij voorbereidingen
treft om Marrokaanse tompoucen te gaan maken, vertelt
hij: "Ik ben al mijn hele leven banketbakker. Eerst een
lange tijd in Wageningen, daarna ben ik hier in de buurt
terechtgekomen. Ik heb 15 jaar bij bakkerij Brouwer gewerkt aan de Amsterdamse Veerkade, tussendoor nog
een jaar bij bakkerij Marrakesh en daarna ben ik bij de
Voordeelbakker begonnen. Dat is alweer zes jaar geleden." Gevraagd naar zijn specialiteit aarzelt Harry geen
moment: "Bruidstaarten. Zoals je ziet doe ik alles, maar
iedere banketbakker heeft dingen die hij goed kan en
dingen die moeilijk voor hem zijn. Bruidstaarten vind ik
leuk. Die zijn nooit hetzelfde en je kan er veel in kwijt.
Vaak hebben mensen bepaalde ideeën hoe ze het willen,
soms heel ingewikkeld, en ik moet dat dan maar zien te
maken."

Ook over wat hij lastig vindt, hoeft Harry niet lang na te
denken: "Garneren. Mijn collega die altijd op vrijdag en
zaterdag komt is daar heel goed in. Hij is eigenlijk chocolatier en maakt er echt kunstwerkjes van. Ik schrijf wel
een naam op een taart, maar ik kan het niet zoals hij. En
je kan er ook niets aan doen: de ene persoon heeft een
mooi handschrift en de ander niet. Ik schrijf duidelijk,
vooral in blokletters, maar niet mooi. Ik heb het wel eens
nagevraagd bij iemand die er verstand van had, maar aan
je handschrift is niet veel te veranderen." Harry voegt
dan de daad bij het woord en schrijft met een spuitzak in
sierlijke krulletters zijn naam in chocolade op het werkblad, waarmee hij zijn stelling in elk geval voor de leek
toch wat ontkracht.
Ik vind het belangrijk dat iedereen bij mij terecht kan
Dan moet Harry weer verder met de tompoucen. Mo
heeft ondertussen een lamp vervangen en loopt verder
naar de volgende ruimte. Daar worden eieren gebakken
voor een ontbijtje in de naastgelegen lunchroom Huijgens, die ook bij de Voordeelbakker hoort. Ondertussen
vraag ik Mo naar zijn toekomstplannen. "Lastig te zeggen,
vind ik. Ik leef met de dag. Als ondernemer moet je inspelen op de markt. Je moet goed in de gaten houden wat er
gebeurt en dan als het nodig is snel handelen. Wat er in
de toekomst gebeurt weet niemand. Daar houd ik me dus
niet mee bezig. Ik vind het belangrijk dat iedereen bij mij
in de winkel terecht kan. Daarom verkoop ik veel verschillende producten en experimenteer ik steeds met nieuwe
producten. Alles wat mensen bij een bakker verwachten
wil ik in de winkel hebben liggen. Daarom ben ik ook met
lunchroom Huijgens hiernaast begonnen; voor de mensen die hier willen komen ontbijten of lunchen. En ik kijk
steeds goed wat wel werkt en wat niet. Maar wat de toekomst brengt: geen idee!"
Vries Kool

Fietsenactie
rond Station

28, 29 en 30 augustus

Jazz in de Gracht zoekt muzikale buurtbewoners
Dit jaar zal op 28, 29 en 30 augustus
weer Jazz in de Gracht plaatsvinden op
de grachten van de Stationsbuurt. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Muzikale buurtbewoners kunnen zich
aanmelden voor de speciale Bewonersboot!
Speel je in een bandje met een jazzy of
(lichte) blues sound die past bij de sfeer
van dit evenement? Heb je een opname
om te laten horen of een filmpje om te
laten zien? Dan maak je een goede kans
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om ook op Jazz in de Gracht te spelen.
Dit jaar vaart er een bewonersboot mee
voor een muzikale bijdrage van bewoners
uit de Stationsbuurt. Ook bewoners van
de Rivierenbuurt en Oude Centrum kunnen meedoen.
Stuur je info, bestanden of linkjes naar
info@jazzindegracht.nl (Menno Doorschodt). Vermeld erbij dat het om de bewonersboot gaat. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

Om station HS
weer bereikbaar te
maken voor voetgangers zijn de
gemeente en de
politie in juni
begonnen fietsen
die fout gestald
staan te voorzien
van een label.
Als de fiets er na
enige tijd nog staat
(of ligt) wordt deze
verwijderd.
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Maak kennis met Samen Sterk:
Buurthuis van de Toekomst
Sinds een aantal maanden is Vanessa Toppin coördinator van Samen Sterk, een van de
buurthuizen die de wijk rijk is.
Terwijl zo'n twintig vrouwen op de achtergrond zingen en muziek maken, spreekt Hollands Spoor met haar in de tijdelijke vestiging op het Zieken 115.
Vertel eens iets over Samen Sterk
"Samen Sterk is opgericht in 1977 en bestaat dus al zo'n
37 jaar. Van oorsprong was het een stichting gericht op
Surinaamse jongeren. Dat is nu al lang niet meer zo. Onze
roots zijn Surinaams, maar we zijn er voor iedereen en
organiseren dingen met als rode draad dat mensen dingen samen doen. We zijn geworteld in de Stationsbuurt.
Eerst zaten we in de Hofwijkstraat even verderop en nu al
zo'n 25 jaar (vanaf 1989) hier aan het Zieken. We hebben
hier allerlei activiteiten, zoals het buurtrestaurant, computerlessen, kooklessen en 50 PlusFit. We herbergen ook
een centrum voor Polen en een centrum voor Bulgaren in
Nederland. Tot slot zijn er bijzondere projecten (zie tekstkaders)."

Ik heb wel altijd veel vrijwilligerswerk gedaan en haalde
daar ook veel plezier uit. Zo ben ik in 1997 ook vrijwilliger
geworden bij Samen Sterk. In eerste instantie deed ik de
administratieve ondersteuning. Ik heb ook, nog steeds als
vrijwilliger, meegeholpen met de oprichting van Moksi
Patoe (wereldkeuken); het buurtrestaurant. Dat is elke
laatste vrijdag van de maand geopend. Er komen nu elke
keer zo'n 80 tot 100 mensen samen eten. Samen eten
vind ik een heel krachtig bindmiddel. Uiteindelijk werd er
eind vorig jaar een nieuwe coördinator gezocht en vroegen ze mij. Voor mij was het iets heel anders dan waar ik
voor ben opgeleid, maar ik heb ja gezegd, omdat ik merkte dat het werk bij Samen Sterk me het meeste voldoening geeft."

Je bent nog niet lang geleden begonnen als coördinator.
Wat is je achtergrond?
"Ik ben voor heel andere dingen opgeleid. Van huis uit
ben ik fiscaal econoom. Ik werkte in een commerciële
organisatie.

We zitten nu in de tijdelijke behuizing. De eigenlijke vestiging is een paar huizen verder. Wat gebeurt daar?
"We zijn aan het verbouwen. Samen Sterk wordt Buurthuis van de Toekomst. Om dat te kunnen worden stelt de
gemeente een aantal eisen. Op sommige punten voldeden we nog niet, bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel. De verbouwing vordert al flink. De
verwachting is dat Samen Sterk in september feestelijk heropend wordt."

waar hebben zij behoefte aan en voor welke activiteiten
zoeken zij geschikte ruimte? Dat gesprek wil ik op korte
termijn gaan organiseren. Tot die tijd nodig ik alle buurtbewoners uit om al hun ideeën voor activiteiten bij Samen Sterk met mij te delen. Heb je een suggestie, loop
binnen of stuur me een mail via
info@samensterkdenhaag.nl."
Vries Kool

Samen Sterk wordt dus Buurthuis van de
Toekomst. Wat zijn de plannen voor de
toekomst?
"Samen Sterk is een vrijwilligersorganisatie waar activiteiten door en voor
mensen in de buurt plaatsvinden. Als de
verbouwing af is hebben we weer veel
ruimte voor nieuwe activiteiten. Mijn
eerste prioriteit is dat er - ook overdag meer activiteiten plaatsvinden in Samen
Sterk. Het pand moet echt beter worden gebruikt. Ik heb veel ideeën over
activiteiten die we hier zouden kunnen
organiseren. Nog belangrijker is waaraan in de buurt behoefte bestaat. Mijn
tweede prioriteit is daarom om met
buurtbewoners in gesprek te komen;

12 oktober – Tiri fu den wortu di no taki
Tiri fu den wortu di no taki ofwel “De stilte van het ongesproken woord” is een muziekvoorstelling die wordt georganiseerd door Stichting Samen Sterk. De voorstelling
vindt plaats op zondag 12 oktober, 14.30 uur in het Theater aan het Spui. De voorstelling is een aanrader voor liefhebbers van poëzie, muziek en cross-overs tussen verschillende disciplines en culturen. Een van de initiatiefnemers, Dave MacDonald –
gitarist, componist en artistiek leider van het project - geeft een toelichting.
Hoe is dit initiatief tot stand gekomen en wat krijgen de mensen te zien?
“Robin van Geerke en ik hebben van gedichten van de Surinaamse dichters Dobru,
Trefossa en Shrinivási muziekcomposities gemaakt. Hun werk kan gezien worden als
gedeeld cultureel literair erfgoed. We hebben het project ‘Silence of the unspoken
word’ genoemd. We zijn een aantal activiteiten gestart:
- We hebben een DVD gemaakt en een boek
- We hebben er innovatief schoolmateriaal van gemaakt.
- We organiseren een theatertour om deze unieke ervaring te delen.
Omdat we gebruik maken van verschillende talen (Nederlands, Sranan tongo, Hindi ,
Sarnami en het Engels) spelen we met taal en de vertalingen. De vertalingen projecteren we op kunstwerken. Zo maken we de cross-over tussen literatuur, muziek en
kunst.
In de voorstelling brengen we de gedichten tot leven door middel van gezongen
teksten, spoken word en rap. De songs worden in verschillende muziekstijlen gebracht. De voorstelling neemt je op een innovatieve manier mee op reis, waarbij we
cross-overs maken tussen culturen , talen en muziekstijlen.
Als mensen erheen willen wat moeten ze dan doen?
De voorstelling vindt plaats op 12 oktober, 14.30 uur. Mensen kunnen via de kassa of
de website van het theater aan het Spui kaarten kopen of contact opnemen met
Stichting Samen Sterk via info@samensterkdenhaag.nl.

20 september - Op reis met Elisabeth Samson
Wist u dat Elisabeth Samson in Den Haag heeft gewoond? Deze steenrijke onderneemster uit Paramaribo, dochter van een slavin, kwam naar het Binnenhof om een
rechtszaak te voeren. Op 20 september 2014 reizen wij haar achterna met een trekschuit getrokken door een paard, zoals dat ook ging in de 18e eeuw. Reist u mee?
Deze rondvaart wordt vanuit Samen Sterk georganiseerd door Valika Smeulders. Valika heeft zich als erfgoeddeskundige verdiept in hoe we met het verleden omgaan.
Veel van ons slavernijverleden is in de vergetelheid geraakt. Door weinig bekende
aspecten hiervan naar boven te halen kunnen mensen ook het heden anders gaan
zien. Op 20 september is Valika uw gids. Zij licht nu alvast een tipje van de sluier op.
Wat kunnen mensen verwachten?
“Inspiratiebron is de locatie van Samen Sterk. Op die plek meerden trekschuiten in de
18e eeuw aan. Onder de passagiers bevond zich Elisabeth Samson, maar ook nog iemand anders uit de geschiedenis die Den Haag, Suriname en Afrika met elkaar verbindt. Wie dat is, blijft nog een verrassing. We zijn nog druk bezig met het uitwerken
van alle plannen. Het evenement wordt een samenwerking van diverse organisaties.
De dag wordt afgesloten met een Surinaamse maaltijd bij Samen Sterk en in de avond
is er muziek!
Wanneer vindt de rondvaart plaats?
De rondvaart is op 20 september om 14.45 uur en start bij Samen Sterk. Wie mee wil
kan zich telefonisch aanmelden op 070-3886623
of via de mail: info@samensterkdenhaag.nl
Meer weten over het werk van Valika Smeulders, kijk op www.pasadopresente.nl
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Bordenchaos II: Kan het iets simpeler?
Ziet u het nu ook? In de vorige buurtkrant publiceerden we een kleine selectie van het grote aantal borden
in de buurt: verkeersborden, informatieborden, aanwijzingen. Soms nuttig, soms overbodig.
Madeleine Steigenga,Vries Kool, tekst en foto's
Gele borden
Er zijn veel gele borden in de buurt. De ene keer duiden ze een OV-halte aan, de andere
keer staat er een tekst op waarvoor je te veel haast hebt om goed te lezen. Ze zijn er
ook met een routeaanduiding, soms op een onbegrijpelijke plaats: soms rij je erlangs en
vraag je je nog lang af welke tekst je nu eigenlijk gemist hebt.

Na analyse van de eigen fotoverzameling is de conclusie dat een geel bord soms het
Openbaar Vervoer dient - zie onze toppers 'Bufferhalte' (weet u welke bus daar stopt?)
- , soms de automobilist laat weten welke route hij moet volgen of wat en wie hij op zijn
pad kan ontmoeten, en soms laat weten (aan wie?) dat de voetganger welkom is.

Elke paal en kolom verdient zijn eigen bord
Een open ruimte? Dan verdient die een paal en een bord. Liefst worden zoveel mogelijk aanwijzingen
bij elkaar gemonteerd. Gelukkig staan er kolommen bij de onderdoorgang Stationsplein/ Kraijenhoffstraat: daarop zijn inmiddels 9 verschillende borden
gemonteerd. Soms is de paal bijna te kort voor de opeenstapeling aan mededelingen, geboden,
verboden en aanwijzingen.
De kop Huijgenspark/ Oranjelaan is goed voor 7 aanwijzingen (8 als je het hondenbordje meetelt) op
3 verschillende punten vlak bij elkaar.
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TWEE DAGEN SPRINGEN MET HET LUCHTKUSSENFESTIVAL
Op de koudste 29 mei ooit en de daarop
volgende zonnige 30 mei kon er gesprongen
worden op het Huijgenspark.
Voor de tweede keer werd het Luchtkussenfestival gehouden.
Honderden kinderen vermaakten zich op de talrijke luchtkussens – van stormbaan tot octopus – die door het hele park
geplaatst waren.
Tussendoor gratis ranja of een appel en weer verder springen,
terwijl de ouders met koffie van de Overkant in het gras zaten
met op de achtergrond de muziek van DJ Ome Steef.
Hoe simpel kan vermaak zijn. En hoe leuk om te zien dat ouders en kinderen vanuit heel Den Haag de Stationsbuurt weten te vinden.
Het Luchtkussenfestival was een groot succes. De organisatie
denkt alweer over hoe het festival volgend jaar verder geperfectioneerd kan worden.

Foto: Rob Schippers, freelancefoto.nl

Ook buiten de poort viel van alles te beleven. Zo was de jeugd in de
ban van enorme zeepbellen met prachtige kleuren.
Luchtkastelen en zeepbellen bestaan echt.

Andere kinderen vermaakten zich met het busje van de kaartverkoop.

ENERGIE Ellips FEEST
Zaterdag 7 juni kon jong en oud genieten van het energiefeest op het binnenterrein van het gebouw De Ellips.
Er werden gratis energieboxen en plantenbakken uitgedeeld en er waren diverse
kraampjes met energie-gerelateerde activiteiten, zoals:
- een energiespel van Blijstroom,
- informatie en verkoop energiebesparende middelen,
- een springkussen,
- de Repair Kid van Cis Deyl.
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Manon Bovenkerk: buurtbewoner met hart voor film en handen voor film
Manon Bovenkerk heeft haar leven gevuld met film: als programmeur bij het Filmhuis organiseert ze
speciale projecten, ze doet losse opdrachten voor filmfestivals, en ze maakt daarnaast zelf animatiefilms. Hollands Spoor sprak met deze creatieve buurtbewoner.
“Ik ben een groot liefhebber van films. Het ontdekkingsaspect vind ik mooi: dat je een donkere zaal in gaat en
totaal overrompeld kan worden. Online kan dat ook gebeuren trouwens. Dat je iets ziet, en dat als het is afgelopen pas tot je doordringt wat je nu eigenlijk hebt zitten
kijken. Die verwondering, bijna kinderachtig leuk is dat.”
Voor haar eigen films start ze met een sfeer en een filmgenre. Zo is horror de inspiratiebron voor de film
‘Monster’, waar ze sinds 2012 met tussenpozen aan
werkt. Manon laat me een stapel printjes zien: foto’s en
plaatjes die met elkaar de sfeer weergeven die ze wil oproepen. “De film zal gaan over een wezen dat iets menselijks heeft maar ook iets monsterlijks. Een huis speelt een
rol: woont het wezen daar of hoort het er niet?” Op grote
vellen papier in haar woning/atelier zijn de ingrediënten
zichtbaar: vreemde wezens in verschillende stadia van
menselijkheid en monsterlijkheid, een wat griezelige mix
van licht en duisternis. Het is een wereld die lijkt op de
onze, en ook weer niet. Van sommige vellen weet Manon
al: dit is het storyboard voor een klein stukje van haar
uiteindelijke film (zie illustratie).

Ik mis die drive om zeven dagen in de week in je eentje
bezig te zijn; ik moet mensen om me heen hebben. Bovendien zit ik liever in de filmscene dan bij galerieën.”
En ze verveelt zich snel, zegt ze. Dus is Manon met iets
nieuws bezig: ze gaat in Antwerpen de opleiding Conservatie en Restauratie volgen. Daar gaat ze zich inhoudelijk
én ambachtelijk vernieuwen. En zorgen dat ze onafhankelijk kan blijven werken, doen wat ze zelf interessant
vindt. Want dáár ligt wel haar drive: haar eigen pad volgen, nieuwe wegen inslaan.
En dan, over een jaar of vijf? “Dan doe ik nog steeds filmprojecten als het aan mij ligt, en werk ik daarnaast als
conservator. En ik woon dan buiten de stad.”

Want hoe leuk ze de Stationsbuurt ook vind - “een soort
dorp in de stad” – ze wil haar verdere stappen in de filmscene vanuit een echt dorp zetten. Ze zal voorlopig tussen Den Haag en Antwerpen heen en weer reizen, maar
over een poosje is onze wijk helaas een creatieve bewoner armer.
Voor meer informatie over Manon’s eigen werk:
www.manonbovenkerk.nl.
Van haar actuele project ‘Final Cut’ in het Filmhuis Den
Haag zijn nog tot en met 18 juli verschillende videokunstwerken te zien in de Studio:
www.filmhuisdenhaag.nl/themas/final-cut.
Annemarijke Jolmers

Het verhaal ontstaat door te tekenen
Maar een film maken, doe je dat tegenwoordig niet met
camera’s en acteurs en snelle montage? Manon dus niet;
zij bouwt haar films op uit losse tekeningen die ze stap
voor stap monteert. “Het tekenen is onderdeel van het
proces om tot het verhaal te komen, om de sfeer uit te
bouwen. Als ik dat een tijd achter elkaar kan doen, gaat
er iets stromen waardoor er nieuwe dingen ontstaan. Het
tekenen is voor mij echt het middel om bij die film uit te
komen.” Het verloop in het verhaal is voor Manon belangrijk: de spanning tussen bewegend en stilstaand
beeld, terugkerende personages en elementen. “Dat kan
ik alleen in film kwijt.”
Niet dat ze nooit iets anders gedaan heeft. Ze studeerde
een jaar Nederlands, begon toen aan een opleiding tot
vormgever en koos al snel voor de richting tekenen/
schilderen/grafiek. Dat was aan de academie in Den
Bosch. “Ik wist al snel dat ik de autonome kant op wilde.
Maar ik weet niet of ik een echte kunstenaar ben.

Kunst-/lichtproject Stationsweg-Wagenstraat
Al een tijd lang wordt erover nagedacht om de Stationsweg-Wagenstraat mooier te maken met behulp
van verlichting, waarvoor de gemeente ook geld beschikbaar had gesteld.
Nadat eerdere initiatieven niet van de grond zijn gekomen, is er nu een nieuw plan:
het kunst-/lichtproject Stationsweg-Wagenstraat.
Het project bestaat uit drie onderdelen. Meest concreet
is de aankleding van de Stationsweg-Wagenstraat.

Het is de bedoeling dat aan de staalkabels van de kerstverlichting panelen komen met kunst van de in de
Stationsbuurt wonende en werkende kunstenaar
Bob Bonies (zie artist's impression).
's Avonds worden deze verlicht. Daarnaast wordt gedacht
aan het uitlichten van de voorste bomen van het Huijgenspark, gezien vanaf de Stationsweg, en aan een mooiere
verlichting van de Wagenbrug. Aan de precieze invulling
hiervan wordt nog gewerkt.

Aan het kunst-/lichtproject Stationsweg-Wagenstraat
wordt bijgedragen door beeldend kunstenaar Bob
Bonies, City Mondial, het Buurtstation, ondernemersvereniging Stationswerk, Ondersteuning Bewoners
Ondernemers Stationsbuurt (OBOS), Avenue Culinaire,
de gemeente Den Haag en enkele wijkbewoners die vanuit hun deskundigheid hebben meegedacht.
Vries Kool

Ziet de Stationsweg er straks zo uit?
Artist's impression van het kunst-/lichtproject Stationsweg-Wagenstraat
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Europa in de Stationsbuurt
Een aantal buurtbewoners waren actief op de stembureau's voor de Europese
verkiezingen op 22 mei. Ton Hagebeuk maakte gebruik van de mogelijkheid om
als burger de telling bij te wonen en als eerste burger de uitslag van het stembureau in Parada te vernemen. Madeleine Steigenga was voorzitter van het stembureau op de Zuidwalschool. Ze vertellen u hun ervaringen.
Madeleine: Gastvrije en positieve sfeer
“Het was de tweede keer dat ik op de Zuidwalschool stembureau 519 aanvoerde. Mijn ploegje stembureauleden - in totaal 7 mensen in de
loop van de dag - was bijna gelijk aan die van de
gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakte het
werken prettig. Je probeert gastvrij te zijn en op
een positieve manier de stemmers tegemoet te
treden. De overheid had de stembiljetten verkleind, om de stemmers ook wat vrolijker te
stemmen. Uit- en invouwen ging een stuk makkelijker dan vorig jaar. Kinderen mogen niet in
het stemhokje mee. Mijn stembureauleden
gebruikten de zakjes chips, koeken en zoetigheden uit hun overlevingspaketten om de kinderen die meekwamen een positief idee te geven
van het stemgedoe.
Op het moment dat je het stemburo formeel
sluit, beginnen de leden aan het echte werk.
Voorzitter en vice-voorzitter zijn dan eigenlijk
doodmoe: die zijn dan al 14 uur in touw. De
andere leden wisselen om 16 uur.
Met zijn vijven werden eerst alle 485 stemmen
opengevouwen. Wij hadden 6 blanco stemmen
en 1 ongeldige. Goed op elkaar ingespeeld, en
elkaars telkwaliteiten en zwakheden kennend,
ging het tellen efficiënt en snel. Eerst alles uitvouwen, één grote stapel maken en per stem
hardop zeggen wat erop staat, en uitdelen aan
de verschillende leden die de stemmen per partij stapelden. 22.30 uur was het klaar voor de
tocht naar de Scheveningseweg, waar het proces-verbaal ingeleverd moest worden.
Daar wachtte een broodje bal (geen trek) en
blikjes frisdrank om het wachten op een plekje
aan de balie waar 2 ambtenaren de cijfers controleerden, te verzachten. Voor twaalven was ik
weer thuis op de Stationsweg.”
Ton: Bewoner van de buurt, waarnemer voor
het land
“In onze wijk konden de kiezers stemmen in
onder andere wijkcentrum Parada in de Van
Limburg Stirumstraat. De uitslag wordt echter
pas bekend gemaakt op zondagavond 25 mei
om 11 uur ’s avonds. Daardoor begonnen mensen op internet te mopperen waarom wij daar
in Nederland 3 dagen op moesten wachten?
Vooral bij wat hijgerige, verhitte websites als
Geen Stijl en PowNews werd voorgesteld om
dan zelf maar de uitslagen bekend te maken. De
manier? Bij zoveel mogelijk stembureaus mensen neerzetten die namens ‘ het volk’ de tellingen volgen en de uitslag aan Geen Stijl doorgeven. Nou is het geen probleem om bij die telling
aanwezig te zijn. Ik had woensdag voor de
verkiezingen een mailtje gestuurd naar de
gemeente Den Haag om ze te vragen of de wet
(of de gemeente Den Haag) zich ertegen zou
verzetten. Mevrouw Helder van de gemeente
Den Haag had me echter verzekerd dat dat
mocht, maar dat ik geen foto’s mocht maken
van het proces-verbaal.

Toen ik dat in 1985 deed duurde het tellen tot
een uur of half 1. Dat ging nu in Parada een stuk
sneller. Al om 10 voor half 10 waren de stembiljetten door de 5 allochtone stembureauleden
uitgevouwen en op stapels gelegd. Daarna begonnen ze vanaf 10 voor half 10 met het tellen
van de voorkeurstemmen.
Ik had verwacht dat de totalen mij meteen werden doorgegeven om kwart over 9 ofzo, maar
helaas, het proces-verbaal voorzag daar niet in.
Ze gingen dat pas doen als de voorkeurstemmen waren vastgesteld, zo vertelde mij de
voorzitter van het stembureau. Dus ging ik
maar even koffie halen voor de 5 tellers. Ik had
zelf koek meegenomen van de Starbucks van HS
(een prima aanwinst voor het station!). Van
enkele lijsten waren de aantallen vrijwel
meteen bekend: daar waren geen of hoogstens
1, 2 of 3 stemmen op uitgebracht. Maar van
enkele andere partijen waren de aantallen veel
hoger. Daarvan waren de totalen ook niet
schokkend hoog: slechts enkele tientallen. Er
waren 2 ongeldige stemmen: 1 van een persoon die met blauwe pen zijn stem had uitgebracht en 1 met 2 flinke kruizen door het stembiljet. Maar uiteindelijk om ongeveer 10 uur
waren de aantallen bekend en werden ze in het
proces-verbaal opgeschreven.
Het aantal uitgebrachte stemmen van 309 en
de 2 ongeldige stembiljetten kwam uit op 311.
Echter, er waren 268 ontvangen kiezerspassen
en 45 volmachten. Totaal dus 313. Er ontbraken
er dus 2! De stapels moesten dus allemaal opnieuw worden gecontroleerd en geteld. Wat
bleek: bij 2 partijen waren enkele stemmen aan
de verkeerde kandidaat toegekend en de voorzitter zag dat hij zelf een optelfout had gemaakt
met de calculator. Na deze correcties kwam
men dus alsnog uit op het correcte aantal van
313. Iedereen tevreden.
De waarnemer (ondergetekende) nam afscheid
en bedankte de voorzitter voor de gastvrijheid
en de stembureauleden voor de betoonde efficiëntie en snelheid van het tellen.
Thuis vergeleek ik de uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement 2014 met die
van 2009. Toen vonden de verkiezingen plaats
in juni in het bejaardentehuis Stichting Eykenburg waardoor de aantallen toch hoger lagen
dan nu. Een goede vergelijking is dus niet goed
mogelijk, maar voor de liefhebbers toch het
lijstje.
Ton Hagebeuk, Madeleine Steigenga

ongeldig
kruizen
blauw

Ik vind dit een zeer belangrijke zaak: het kiezen
van de volksvertegenwoordiger. Het is van het
allergrootste belang dat mensen stemmen. Het
geeft structuur, houvast, aan de maatschappij.
Daar komt nog bij dat ik zelf actief ben in een
politieke partij en ik het volgen van de verkiezingen en verkiezingsuitslagen een leuke hobby
vind. In mijn geboorteplaats Amersfoort heb ik
zelf van 1985 tot 1995 op een stembureau gezeten. De eerste keer, in 1985 ging dat nog met
papieren stembiljetten zoals nu ook in Parada.
De verkiezingen daarna gingen meteen met de
computer. Die is op aandringen van professor
Gonggrijp van de TU Delft afgeschaft. Dus ook
nu moet er handmatig worden geteld.
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De tijdgeest
Zoals iedereen heeft kunnen zien stond ons huis
- het huis met de blauwe deuren aan het Huijgensplein - de afgelopen maanden te koop. De
nieuwe bewoners zijn inmiddels bekend en
naast alle transities op het Stationsplein, gaat er
nu óók wat onze stek betreft veel veranderen.
Stationsweg 58 is een groot huis - u kunt de
foto’s op Funda vast nog wel vinden - en vanaf
het moment dat we kwamen wonen, eind
1997, hebben we zeer genoten en goed gebruik
gemaakt van alle ruimte. Vreselijk veel opruimen dus!
Toen wij dit pand kochten woonden we in een
gewilde buurt in Rijswijk. We werden voor gek
verklaard: slechte buurt, er wonen daar verkeerde mensen, enzovoort. Niets was minder
waar. De Stationsbuurt bleek een zeer handige
buurt, vooral als je de hele Randstad gebruikt
voor werk en cultuur. Vanaf Station HS ben je
zo in Amsterdam en Rotterdam, een peuleschil
als je het vergelijkt met de dagelijkse afstanden
die de bewoners van Tokyo afleggen in de
metro tussen werk en huis. Daarnaast settelden

1996

zich naast nieuwe bewoners, ook ondernemers
die het doen van boodschappen in de buurt erg
makkelijk en aantrekkelijk maakten. Zeven dagen in de week zijn veel ondernemers open en
kun je brood en patisserie, bloemen, maaltijden, groente, fruit, vlees en vis kopen. En ook
de buurt - Constance organiseerde maaltijden
voor vrouwelijke ondernemers in de buurt en
zette mij en Joke Komen al snel aan het werk in
de werkgroep Bouw & Visie - was gezellig en
actief. Snel volgde de Werkgroep Huijgenspark,
deze buurtkrant Hollands Spoor, de Buur(t)vrouwen en laatst nog enige sessies over feestverlichting voor de Stationsweg.
Aan het huis hebben we veel geknutseld; Niek
en ondergetekende zijn immers architecten. In
twee fases hebben we het aangepakt. Toen we
het kochten eerst de binnenkant: de vide, een
vaste trap naar zolder, de kleuren, een nieuwe
achtergevel op de begane grond en vernieuwen
van het balkon. En na een paar jaar het aanbrengen van het isolatiepaket op de achtergevel en het dak, en het grondig restaureren en
vernieuwen van de voorgevel. Het resultaat van 'de blauwe deuren' werkte ook
binnen niet alleen praktisch, maar ook
heel erg mooi. Prachtige schaduwen van
de zon in het najaar tekenden het patroon
- een bewerking van een gietijzeren ornament van een deur in de Kikkerstraat - af
op de grond en wand binnen.

1999

Tekst en foto’s Madeleine Steigenga
2013

Als toetje hier drie beelden van de veranderingen aan de achterkant: het geheim
dat de voorbijganger niet kan zien, de
heerlijke tuin. Toen we er kwamen wonen
nog levenloos en kaal, na een paar maanden al vol met vogels, kikkers en vissen. Na
een paar jaar een groene oase.
Nieuwsgierig waar we naartoe gaan met al
die schilderijen, meubels, tekeningen en
boeken? Lees het volgend kwartaal in
buurtkrant 35!

advertentie
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Buurtcolumn
Recreatie
Op de facebookpagina van het Buurtstation lees ik
dat de gemeente het Huijgenspark wil verbeteren
door recreatie de ruimte te geven. Recreatie is
een mooi woord voor alle activiteiten die in de
vrije tijd plaatsvinden en die ontspanning als doel
hebben. Nou, dat zijn er nogal wat. Maar of ze
allemaal geschikt zijn om in het Huijgenspark te
doen? Het moet natuurlijk wel netjes blijven. De
gemeente wil in ieder geval graag dat wij meedenken over deze verbetering.

Ik weet niet hoe lang de betrokken ambtenaren
niet in het Huijgenspark zijn geweest. We recreëren er namelijk al jaren dagelijks lustig op los.
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat wordt er
in ons park gebadmintond, gebasketbald, geskate, gepicknickt, gespeeld, gefietst, hardgelopen,
gewandeld, gelezen, geslapen, luchtkussen gesprongen, ge-taichi-t, gerookt, gekletst, geknuffeld, geruzied, ge-internet, gezonnebaad, gegeten, gedronken en nog veel meer. Maar, ik wil
best nog iets verzinnen. Zo lijkt me een kiosk met
sfeervol terras, zoals in Parijs of Lissabon, wel op
zijn plaats in het Huijgenspark. Een beetje park
heeft op zijn minst een barak waar je een blikje
limonade, kop koffie of ijsje kunt kopen. En een
stuk of vier picknicktafels met roodwitgeblokte
tafelkleedjes lijken me ook wel gezellig. Voor de
kinderen een carrousel met sierlijke witte houten
paarden. Twee echte Shetlandpony’s die heen en
weer lopen mag ook. Een reuze trampoline is ook
leuk. Dan kunnen we een springwedstrijd doen.
Wie de meeste halsbandparkieten uit de bomen
kan plukken heeft gewonnen. Een fontein waar
we muntjes in kunnen gooien of een wensput zal
ook niet misstaan. Misschien komen onze wensen voor de buurt dan eindelijk eens uit.

Wijkcentrum de Sprong

Buurthuis Parada

Paviljoensgracht 33
070-2052220
mobiel 06-43395222
p.haverkort@zebrawelzijn.nl

Van Limburg Stirumstraat 280
070 2052210
j.vangemmert@zebrawelzijn.nl

Buren Hulp Centrale
De burenhulpcentrale is een slimme
telefooncentrale die buren bij elkaar
brengt als er even een helpende hand
nodig is. Het kan bijvoorbeeld gaan
om het meenemen van een boodschap, een klusje doen in huis of tuin,
de planten water geven, een hond
uitlaten, vervoer, contact of hulp bij
de computer of tv, of iemand die een
eetmaatje zoekt.
Vindt u het leuk om af en toe, alleen
wanneer het echt uitkomt, een buur
te helpen? Meld u aan bij de burenhulpcentrale! Als u aangeeft te willen
helpen, krijgt u af en toe een geautomatiseerd verzoek via uw telefoon
waarop u vrijblijvend ja of nee kunt
zeggen. Wilt u de klus doen, dan
wordt u doorverbonden met de helpdesk of met degene die hulp vraagt.
Er is nu een basis aantal dienstenaanbieders. Vragen om hulp zijn welkom.

Kosten?
NEE, de Burenhulpcentrale is gratis.

Verplicht?
U helpt alleen als de vraag u op dat
moment gelegen komt. Zo niet, dan
Alleen voor ouderen?
gaat de centrale of de helpdeskmedeNEE, dat is nadrukkelijk niet zo. Het is werker op zoek naar een andere deelvoor alle leeftijden. Zo kan ik mij nemer.
voorstellen dat ik als veertiger en zonder ook maar enige vorm van tech- Informatie en aanmelding
nisch inzicht een technisch probleem De Buren Hulp Centrale is sinds 6
heb, waarvoor ik hulp kan gebruiken. maart dagelijks te bezoeken in Parada
Tegelijkertijd kan ik ook iets aan an- voor vragen en/of inschrijven.
deren in de buurt bieden, bijvoor- Bel 070 2629999 en toets daarna de 4
beeld de hond uitlaten, de roos aan cijfers van uw postcode in. Dan wordt
de gevel snoeien et cetera. We heb- u doorgeschakeld naar de dichtstbijben in de buurt ook jongeren en stu- zijnde helpdesk. U mag ook direct
denten wonen, die wellicht hulp kun- naar Parada bellen: 070 2052210.
nen gebruiken om een zware kast
naar drie-hoog te tillen. En de jeugd www.burenhulpcentrale.nl
kan misschien weer iets anders terug P.Haverkort@zebrawelzijn.nl
doen, zoals helpen met een compuof op Facebook:
tervraag of uitleg geven over moderPatricia Haverkort Burenhulpcentrale
ne sociale media.
centrum
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Ideeën heb ik genoeg. U hebt er vast ook wel een
paar. U kon deze doorgeven via een digitale enquête. Dat wilde ik ook doen. Maar, toen ik de
enquête startte, viel bij mij pas het kwartje. Uit
de aard van de vragen blijkt dat de gemeente
helemaal niet geïnteresseerd is in onze recreatieideeën. Het gaat over de al jaren durende strijd
tussen de recreant met hond en de recreant zonder hond. Ofwel over loslopende honden en hondenpoep in het Huijgenspark. De bedoeling van
de gemeente is dat recreëren met én zonder
honden mogelijk wordt (zodat het geklaag van
beide partijen bij de gemeente eindelijk eens
ophoudt). Vanwege evenementen en uitstraling
van het park is een fysieke scheiding (zoals een
hekwerk) op het gazon niet wenselijk, geeft zij in
de toelichting aan. De gemeente weet niet hoe
zij deze strijd zonder hek kan slechten en nu mogen wij iets verzinnen. Burgerparticipatie heet
dat. We mogen daarbij kiezen uit enkele voorgegeven opties zoals bewoners verantwoordelijk
maken voor het park, seizoensgebonden losloopgebied, meer bebording en handhavingacties.
Hoewel ook ik in deze kwestie liever geen partij
kies, vind ik de houding van de gemeente in deze
nogal slap en weinig (re)creatief. Gezien het feit
dat alle hondenbezitters hondenbelasting betalen, mag hier best een losloopplaats en poepveldje in de Stationsbuurt tegenover staan. In het
Huijgenspark of elders. Wat vindt u bijvoorbeeld
van een daktuin voor honden op een van de
twee al jaren leegstaande belastingkantoren?
Voor het geval Fikkie iets te enthousiast achter
de bal aanrent, adviseer ik de gemeente om toch
maar een hek op de dakrand te plaatsen.
Franka Korteweg
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Nieuwsgierige schrijvers gezocht
De krant die u nu leest wordt gemaakt door een klein groepje enthousiaste vrijwilligers uit de Stationsbuurt. Wij vinden het belangrijk dat buurtbewoners in de Hollands
Spoor kunnen lezen over de Stationsbuurt en wat andere buurtbewoners bezighoudt.
En we vinden het hardstikke leuk om met elkaar elk kwartaal een mooie krant te maken. Om de redactie op peil te houden zoeken wij op korte termijn één of enkele

REDACTEURS
VOOR BUURTKRANT HOLLANDS SPOOR
De tijdbesteding is overzichtelijk.
De krant komt 4 keer per jaar uit. Voor de
verschijning van elke editie komen we bij
elkaar om de laatste krant te evalueren
en ideeën uit te wisselen voor de volgende editie. De nieuwe artikelen worden
onderling verdeeld en per persoon of
met elkaar uitgewerkt. Daarnaast werven
we ook advertenties om het drukken van
de krant te bekostigen. Rond de deadline
wordt alles geredigeerd en doorgestuurd
voor de opmaak.

Zo heeft iedereen een eigen taak en verantwoordelijkheid al naar gelang zijn/
haar belangstelling en vaardigheden.
Ervaring is meegenomen, maar niet
noodzakelijk.
Studenten die in de Stationsbuurt wonen
zijn ook van harte welkom.

Stationsweg 31
2515 BH Den Haag
070-384 00 64
Fax 070 - 388 88

De krant verschijnt op onze website en
wordt in gedrukte vorm in een oplage
van 5000 huis-aan-huis verspreid.

Wij zoeken
enthousiaste buurtbewoners die als vrijwilliger:
» meedenken over leuke en interessante nieuwsitems en artikelen;
» interviews willen doen;
» per krant enkele nieuwsitems en/of artikelen willen schrijven;
» foto’s maken;
» eventueel nieuwe adverteerders werven;
» vier keer per jaar een avond willen vergaderen.
Wij bieden
» een leuk team van vrijwillige collega-redactieleden;
» veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
» eigen tijdsindeling en keuze van hoeveelheid en onderwerp van artikelen
» 4 avonden per jaar een gezellige redactievergadering;
» een jaarlijks vrijwilligersuitje van het Buurtstation
» en een PEP-vrijwilligerspas waarmee je aantrekkelijke kortingen en vrijkaarten
kunt krijgen voor theater, film, musea, ontspanning, winkels en restaurants;
Enthousiast geworden?
Mail naar hs@buurtstation.nl
Bezoek ons op www.buurtstation/wijkkrant

Openingstijden:
Werkdagen
08.30 - 17.30 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

Apotheek Van Beest, al jaren uw vertrouwde adres in de wijk
voor al uw medicijnen en medicijn adviezen.
Heeft u veel medicatie en ziet u door de bomen het bos niet meer?
Wij kunnen uw medicatie leveren in een medicatierol. Uw medicatie is dan
al voor u uitgezet in zakjes. Dit bespaart u tijd en geeft minder verwarring.
Wij vragen ook voor u de recepten bij de arts aan.
Wilt u meer weten? Kom langs of bel 070-384 00 64

Stationsweg 53
2515 BJ Den Haag
ww w.win stonwei wei . n l
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