Stationsbuurt op eigen benen
Extra steun van gemeente stopt
Voor zijn Wijkaanpak heeft wethouder Baldewsingh de
komende vier jaar 14 miljoen euro beschikbaar, maar daar
zien we in de Stationsbuurt niets van.

Cor Jansen
van sigarenmagazijn Knijff.
“Als je hier binnenkomt ruik je tabak”

Interview op pagina 7

Van 2008 tot 2011 waren we zogeheten Krachtwijk, waardoor er extra geld in onze wijk werd gepompt. De
afgelopen vier jaar zijn de gemeentelijke visie en aanpak
opgeschoven: van vooral fysieke ingrepen (gebouwen en
openbare ruimte) naar investeren in mensen.
Nu vindt de gemeente ook dat laatste geen speciaal aandachtspunt meer in de Stationsbuurt.
Conclusie:
“Niet meer nodig. Het gaat goed met de Stationsbuurt.”
Maar is dat zo? Hollands Spoor gaat na hoe tot deze conclusie is gekomen.

Leo van der Meij,
gemeentelijk wijkcoördinator voor de Stationsbuurt, gaat met pensioen. De redactie zwaait hem
bij deze uit.
pagina 3

woensdag 8 juli, Haagse Kracht bijeenkomst,
Parada, 19.30 uur
Pagina 4

Buurtversiering

Boris de Vries

Een podium in het Huijgenspark, verlichting
van bomen en grachten, kunst boven de
straat? Denk mee met Willem van der Veen
en het Buurtstation over de mogelijkheden.

Open Podium
De kans van je leven om te laten zien wat je kunt!
Schrijf je in en doe mee!
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Agenda

is opgegroeid aan de Stationsweg, woont daar
nog altijd en timmert ondertussen internationaal
aan de weg met zijn tekeningen onder de naam
‘Father Futureback’.
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Oproep aan buurtgenoten en ondernemers
Bewonersorganisatie Buurtstation
Bewonersorganisatie Buurtstation is
een stichting die op neutrale grondslag een goed woon-, werk- en leefklimaat in de Stationsbuurt bevordert.
De belangen van de bewoners staan
hierbij voorop.
Het Buurtstation heeft een kantoortje
aan Stationsweg 6, dat op maandag is
geopend van 10.30 - 13.00 uur
(telefoon: 3634993).
De vergaderruimte kan door groepen
uit de buurt worden gebruikt (max. 12
personen) tegen een kleine onkostenvergoeding. Aanvragen kan via
info@buurtstation.nl
Het Buurtstation bestaat geheel uit
vrijwilligers. De stichting wordt één
dagdeel per week administratief
ondersteund door Carla Janmaat.
Het bestuur van de stichting wordt elk
jaar gekozen door buurtbewoners op
de bewonersavond.
De volgende bewonersavond is op
28 oktober 2015.
Het bestuur bestaat uit:
voorzitter Harrie Kampf,
vicevoorzitter Paul Houtman,
penningmeester Ern Ramcharan en
de leden Peter Tolenaars en
Cathelijne Dommerholt.

Met mooie etalages, festivals, nieuwe restaurants en terrassen en herinrichting
zoals het brede deel van de Stationsbuurt
wordt onze buurt aantrekkelijker om in te
verblijven, te wonen en in te ondernemen.
Maar deze inspanningen om de buurt attractiever te maken worden deels teniet
gedaan door onnodig vuil en rommel op
de straat.
Helaas zien we regelmatig dat mensen
hun afval niet in, maar naast de ondergrondse afvalcontainers plaatsen, waarbij
vogels en mogelijk ook ratten dit afval verder verspreiden.
Het kan zijn dat de dichtstbijzijnde ondergrondse afvalcontainers vol zijn, maar dan
is het toch niet te veel gevraagd dan een
andere afvalcontainer op te zoeken?

10e jaargang nr. 2
Stationsweg 6
2515 BN Den Haag
hs@buurtstation.nl

Redactie:

Wij vragen u mee te werken aan een schone buurt, waar we allemaal plezier van
hebben.
Dus: afval netjes afvoeren, graag in de
containers en niet meer daarnaast!
Bewonersorganisatie Buurtstation

Picknick in het Huijgenspark
Nachet Louchahi en Joke Komen organiseerden zondag 7 juni in het kader van
"rijk in je wijk" een picknickmiddag in het
Huijgenspark.
“We boften, want het was prachtig weer
en iedereen had heerlijke hapjes meegenomen.

Wat kleine glaasjes wijn lieten we ons
goed smaken.
Het was een ontspannen middag om met
elkaar te praten en te drinken en ons weer
thuis te voelen in de buurt.”
Groet
Joke Komen

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

Facebook en Twitter
Bewonersorganisatie Buurtstation is
ook actief op Facebook en Twitter:
http://twitter.com/BuurtStation
Facebook.com/BuurtStation
Meer informatie
info@buurtstation.nl
www.buurtstation.nl
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HS staat als pdf en flipboek op:
www.buurtstation.nl/wijkkrant
Volgende editie:
Bezorging
deadline
#39 eind sept.
1 september
#40 half dec.
25 november
Advertenties, reacties en kopij:
hs@buurtstation.nl

Advertenties
Hollands Spoor is een krant op A3formaat van 12 pagina’s en verschijnt
4 keer per jaar in een oplage van
5.000 stuks. Daarmee worden zo´n
8.000 buurtbewoners bereikt!
De krant wordt huis-aan-huis bezorgd
in de Stationsbuurt en in winkels en
horeca in stapeltjes neergelegd.
Advertentierijzen:
Hele pagina 1000 mm2 € 440
1/2 pagina 500 mm2 € 220
1/4 pagina 250 mm2 € 110
1/6 pagina 185 mm2 € 85
1/8 pagina 125 mm2 € 55
1/16 pagina 65 mm2 € 35

Groot Wijk Overleg
Het Buurtstation organiseert vijf keer
per jaar het Groot Wijk Overleg
(GWO). Dit overleg is bedoeld om de
leefbaarheid van de Stationsbuurt te
verbeteren. Buurtbewoners kunnen
klachten of ideeën direct bespreken
met gemeenteambtenaren, de wijkagent of de woningcorporatie.
Het Buurtstation zit dit overleg voor
en let op het nakomen van de afspraken.
De volgende GWO's zijn op
16 september en 4 november
in Samen Sterk (Zieken 103)
om 19.30 uur.
Website en digitale nieuwsbrief
Actuele informatie over de Stationsbuurt en het Buurtstation kunt u vinden op de website
www.buurtstation.nl. Nieuwtjes over
de buurt, zoals activiteiten en bijvoorbeeld gemeentelijke plannen met de
buurt kunt u ook lezen in onze digitale
nieuwsbrief. U krijgt deze via de mail
als u zich hiervoor aanmeldt op
info@buurtstation.nl

Annemarijke Jolmers
Vries Kool
Franka Korteweg
Madeleine Steigenga
Mildo van Staden
samenstelling en lay out:
Gary van der Heemst

Aanleveren als plaatje (jpg, png, gif);
Een pdf verliest scherpte bij plaatsing.
U krijgt gratis hulp bij de opmaak van
de advertenties.

Adressen

Op 20, 21 en 22 augustus wordt de Stationsbuurt weer even het ‘New Orleans van
de lage landen’.
Dan dompelt Jazz’in de Gracht ons weer
onder in warme jazzy klanken. Zomaar aan
onze eigen waterkanten, de bakermat van
dit niet te missen festival.
Dit jaar speelt Jazz’in de Gracht zich wederom af aan de (Dunne) Bierkade en het
Groenewegje, met de Veenkade als nieuwe extra locatie. Nu kunt u natuurlijk één
avond of zelfs drie dagen lang ‘gewoon’
als bezoeker genieten van al het mooie
dat dit evenement te bieden heeft. De
muzikale klanken langs horen varen op de
bootjes in de gracht, een lekker hapje en
drankje erbij van de buurthoreca. Niks mis
mee.

Maar er is meer wat u kunt doen.
Speelt u zelf in een (jazzy) bandje? Dan
biedt Jazz’in de Gracht ook u een podium.
Stuur een mail aan info@jazzindegracht.nl
voor de mogelijkheden.
Als vrijwilliger kunt u de praktische organisatie ondersteunen door diverse hand- en
spandiensten te verrichten. Meld u aan via
info@jazzindegracht.nl.
Ook een financiële bijdrage is welkom:
word vriend van Jazz’in de gracht en ontvang (als u wilt) een vermelding op de
website en een uniek aandenken. U steunt
dan meteen UNICEF in het kader van het
Den Haag-UNICEF-jaar! Ga naar http://
www.jazzindegracht.nl/vrienden om te
doneren.

fotograaf: Casper van Dort

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR

Juli 2015

Buurtstation Stationsbuurt
Stationsweg 6,
2515 BN Den Haag
tel. 363 49 93
info@buurtstation.nl
www.buurtstation.nl
open: maandag 10.00-13.00
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)
info@samensterkdenhaag.nl
web: www.samensterkdenhaag.nl
Politie Haaglanden
Wijkagenten Renske Kroese,
Simon Daw en Annemieke Brons
bureau Hoefkade 350:
algemeen telefoonnummer:
0900 8844, of mail naar
simon.daw@haaglanden.politie.nl.

Dag Leo!!

Column

De Wijkagent

Leo van der Meij, gemeentelijk wijkcoördinator voor de
Stationsbuurt, gaat met pensioen en nam op 17 juni
afscheid. De redactie zwaait hem bij deze uit.

Bel bij
spoedgevallen: 112,
en anders 0900 8844
of Meld Misdaad
Anoniem 0800 7000.

In oktober 2010 werd Leo geïnterviewd voor Hollands
Spoor. Met een wijzend gebaar naar zijn hart zei hij
toen: “Door ervaring en intuïtie weet ik wat ik moet
doen. Ik volg niet automatisch de wensen van bewoners, maar als er een kans is om iets voor elkaar te krijgen voor de buurt dan spring ik erin.” En, met volle
overtuiging: “De overheid is er voor de mensen. Als een
burger jou als ambtenaar belt of aanspreekt, moet je je
realiseren dat dát degene is die jouw salaris betaalt.
Dat moet je basishouding zijn.” Die houding was vaak
op de achtergrond merkbaar in Leo’s woorden en daden: eerlijk over mogelijkheden én onmogelijkheden op
het gemeentehuis, een zeer menselijke ambtenaar.
“Je gaat toch een beetje houden van ‘jouw’ buurt en de
bewoners”, zei hij ook. Wij ook van jou, Leo. Geniet van
je pensioen! En kom nog eens langs in onze mooie
Stationsbuurt: je bent altijd welkom.

Meer weten over de
activiteiten van de
wijkagenten: volg
ons op:

https://twitter.com/wagstationsbrt
De herinrichting rond het Holland Spoor is
bijna voltooid. Dat kan niemand ontgaan
zijn. Er is meer ruimte gekomen voor fietsen
en voetgangers. De verkeerssituatie is verbeterd en het brede voetgangerspad ziet er
fraai uit. De eerste restaurants openen hun
deuren. Toch blijven er nog steeds verkeers-

Lees het artikel van toen na via http://www.buurtstation.nl/
wijkkrant/archief14/HS2010%203.pdf.

perikelen en zijn er af en toe ongelukken te
betreuren. Bij de hoek van de Stationsweg
met het Stationsplein zorgt de afbuiging van
de tramlijn nog wel eens voor problemen.
Draai je naar links dan moet de automobilist

Haagse Hopje Oranjeplein

waakzaam zijn voor tegemoetkomende fiet-

Haagse Hopje Oranjeplein ligt in het park ter hoogte van
de Spinozastraat en zorgt voor de uitleen van sport- en
spelmaterialen aan kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Verder dragen de medewerkers bij aan het creëren van
een veilige en schone speelomgeving. Het plein wordt
dagelijks schoongehouden door vrijwilligers.
Misschien een idee om dit rond het Huijgenspark en de
rest van de wijk ook te organiseren.

steken. Ook zijn er wat onduidelijkheden bij

sers en voetgangers die het zebrapad overhet laden en lossen van vrachtauto’s voor de
nieuwe restaurants. Door het verkeerscirculatieplan blijven de lange verkeersstromen
op het Stationsplein en de Hoefkade gewoon
bestaan. De Stationsbuurt is een drukke
buurt met een hoge verkeersdichtheid.
Maar het moet me van het hart dat mensen
in het verkeer meestal vriendelijk en hoffelijk
blijven. Mij bereiken weinig klachten van

Open podium

mensen over het verkeer. Soms stopt een
auto onverwachts omdat de chauffeur een

Oranjeplein zaterdag 11 juli 12:00 – 20:00 uur

praatje wil maken met een tegemoetkomende chauffeur. Je zou verwachten dat het

Heb je talent in cabaret - chanson - folk wereldmuziek - pop - musical - stand-up poëzie – muziektheater?
Bespeel je een muziekinstrument - gitaar blokfluit - drum - cello – etc. ?
Doe je dat alleen of samen met een groep?
Of doe je aan zang - solo - groep –
karaokemuziek ?
Of doe je aan dans –Iers- Bollywood- TurksMarokkaans- modern?
Of ben je een goochelaar of een jongleur?
Of heb je een ander talent ?

verkeer erachter gaat toeteren of irritatie op
andere manier kenbaar maakt. Maar vaak is
dat niet het geval. Men accepteert het gewoon.
Of neem iets anders, het Luchtkussenfestival
enkele weken geleden. Toch een grote operatie, waar van alles aan vastzit.
De initiatiefnemers moeten voldoen aan
allerlei vergunningen om het festijn in goede
en veilige banen te laten verlopen. Belangrijk
is ook het vermijden van overlast voor omwonenden. Dit keer is in overleg met de

Geef je dan op voor het open podium!
Iedereen kan meedoen! De deelnemers moeten
wel een programma van minimaal 3 minuten op
de planken kunnen brengen.

Dit is een open podium en geen wedstrijd of talentenjacht.

initiatiefnemer gekozen om een groot hek
om het luchtkussenfestival te bouwen en een
kleine toegangsprijs te vragen. Daar zijn wel
Andere activiteiten: gratis skeelerlessen voor kinderen
van 6 tot 12 jaar, ruilkist voor tweedehandse kleding,
diverse kraampjes met verschillende keukens, hennatattoo, kook programma MOeder en KInd, en nog veel
meer!

vragen over gekomen. Maar op die manier
weet je zeker dat liefhebbers op het festival
afkomen en niet de mensen die er niets te
zoeken hebben. Wellicht mede door de goede organisatie hebben we geen wanklank of
klachten gehoord. Eigenlijk geldt het ook

Aanmelden kan via onderstaand strookje tot en met 25 juni 2015!
U kunt het inleveren bij de Bewonersorganisatie Stationsbuurt op de Stationsweg 6
of de gevraagde gegevens e-mailen naar: openpodiumbuurtstation@hotmail.com

voor andere feesten in de wijk.
Of is er ook iets anders aan de hand? Herin-

Ik meld me aan voor het open podium.

richtingen om de verkeerssituatie te verbete-

Soort act:

ren of vergunningen om de veiligheid te borgen helpen ongetwijfeld een beetje.

Naam:

Maar mensen in de Stationsbuurt weten dat
ze in de stad wonen. Dan ben je toleranter

Adres:

voor drukte en wat overlast. Of: als je boven
een disco woont dan weet je dat er af en toe

E-mail:

lawaai wordt gemaakt.

Telefoon:

Simon Daw

Dan ga je niet klagen.
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Stationsbuurt op eigen benen
Extra steun van gemeente stopt
Van 2008 tot 2011 waren we zogeheten Krachtwijk,
waardoor er extra geld in onze wijk werd gepompt.
Daarna verschoven de prioriteiten en budgetten van
de gemeente. Ook zijn in de afgelopen vier jaar de
gemeentelijke visie en aanpak opgeschoven: van
vooral fysieke ingrepen (verbetering van gebouwen
en openbare ruimte) naar investeren in mensen.
Nu vindt de gemeente ook dat laatste geen speciaal
aandachtspunt meer in de Stationsbuurt.

Conclusie: Het gaat goed met de Stationsbuurt.
Of toch niet? Wethouder Baldewsingh schrijft in zijn
Wijkaanpak Nieuwe Stijl over de Stations- en Rivierenbuurt: “De werkloosheid is daar aanzienlijk verminderd en ligt op het stedelijk gemiddelde, evenals
de score op opvoeding en zorg. De buitenruimte is
grotendeels op orde of zal dat zijn wanneer de laatste herinrichtingsplannen zijn uitgevoerd.”

Voor zijn Wijkaanpak heeft de wethouder de komende vier jaar 14 miljoen euro beschikbaar, maar daar
zien we in de Stationsbuurt niets van.
Niet meer nodig.
Toch blijven er factoren waarop onze wijk het relatief
slecht doet. Baldewsingh levert er zelf de cijfers voor
in zijn Wijkaanpak Nieuwe Stijl (bijlage met overzicht
van ‘buurtcombinaties’). Onder meer de volgende
zaken springen eruit voor de Stationsbuurt:

Stationsbuurt goed of bovengemiddeld

Stationsbuurt slechter dan gemiddeld

Participatie aan sport (58,7%; gemiddelde 57,3%) en aan culturele voorzieningen
(57,4%; gemiddelde 54,1)

De onderlinge binding binnen de wijk scoort op bijna alle onderdelen slecht. Het gaat
dan om zaken als ‘men kent elkaar’, ‘men gaat prettig met elkaar om’, en tevredenheid over de samenstelling van de bevolking in de wijk.
Onder dit thema doet de Stationsbuurt het alleen goed op ‘discriminatie door buurtgenoten’: 1,7% zegt gediscrimeerd te worden door buurtgenoten. In de gehele stad
Den Haag is dat 3,2%.

Stabiele bevolking: bovengemiddeld veel mensen woonden vóór 2000 al in Nederland
(33%; Haags gemiddelde is 9,2%). Ook bovengemiddeld veel mensen woonden al vóór
2000 op hetzelfde adres als in 2014 (ruim 48% tegenover 35% gemiddeld).

De stabiliteit van de bevolking wordt verminderd door de hoge doorstroom van mensen in de wijk: 42% van de Stationsbuurtbewoners verhuisde in de periode 2011-2014
jaar, tegenover 13,8% voor Den Haag gemiddeld.

Voorzieningen voor kinderen (57,2%; gemiddelde 58,8%) en voor jongeren
(24%; gemiddelde 24,6%).

De kans op inbraak ligt in onze wijk een fractie lager dan het Haags gemiddelde, maar
het gevoel van onveiligheid is fors groter: 43,4% tegenover 31,4% gemiddeld.

Kinderen van 6-19 jaar met overgewicht: 17,6% in de Stationsbuurt tegenover 18,0%
gemiddeld.

De Stationsbuurt omvat een relatief hoog percentage huishoudens die net boven het
minimumloon leven: 25,5%. Het Haags gemiddelde is 17,2%.

Stationsbuurtbewoners geven zichzelf voor hun gezondheid het rapportcijfer 7,6; het
Haags gemiddelde is een 7,4.
Inzet van ouders op school: 24,7% van de ouders is actief op school, tegenover 20,7%
gemiddeld.

16,2% van de buurtbewoners heeft schulden; iets maar dan het Haags gemiddelde van
14,4%. Sommige wijken zitten op ruim 23%.

De cijfers vertellen verder dat de Stationsbuurt een
relatief groot aantal niet-westerse allochtonen huisvest: 56,4% (het Haags gemiddelde bedraagt 34,7%).
Ook telt de buurt relatief veel hogeropgeleiden:
46,1% tegenover 38,1% voor de hele stad gemiddeld
(laagopgeleiden zonder startkwalificatie: 23,2% tegenover gemiddeld 27,5%). Voor wie de buurt een
beetje kent misschien geen verrassing, maar het kan
geen kwaad om het in harde cijfers bevestigd te zien.
Staan we er nu goed voor?
Kijken we naar de onderwerpen in de rechterkolom
waar de buurt nu niet zo goed scoort, vormen die
dan reden tot zorg? Dat hangt waarschijnlijk af van
ieders persoonlijke perspectief. De basis lijkt op orde
nu de buurt weer op het gemiddelde zit wat betreft
werkloosheid, opvoeding en zorg, zoals wethouder
Baldewsingh stelt.

Want heb je bijvoorbeeld geen werk, dan heeft dat
effect op je gezondheid en doe je vaak niet mee aan
sport en cultuur. Werk, een goed thuis en goede verzorging zijn van belang voor al die andere zaken die
in de statistieken zijn opgenomen. Het is op zijn
minst bemoedigend dat de Stationsbuurt op deze
punten een verbetering heeft doorgemaakt.
Maar het blijft een verhaal van gemiddelden.
Misschien doet een deel van de wijk het zó goed dat
zij het beeld vertekenen. Niet onmogelijk, gezien onder andere het relatief hoge percentage hogeropgeleiden. Zou het echt zo zijn dat de volgende omschrijving uit de Wijkaanpak Nieuwe Stijl, op (g)een enkele
buurtbewoner van toepassing is? “Door verschillende
problemen als een slechte (mentale) gezondheid,
taalachterstand, slechte scholing, werkloosheid,
schulden en aanverwante problemen kunnen bewoners in de aandachtswijken niet of in mindere mate
actief participeren in de Haagse maatschappij.

De gevolgen van de crisis hebben deze problemen
verder verergerd. Dit heeft negatieve gevolgen voor
de leefbaarheid in de wijk en gebieden waar deze
problemen zich geconcentreerd voordoen.”
De Stationsbuurt krijgt dus niets uit de pot van
Baldewsingh van 14 miljoen, als de gemeenteraad
het voorstel overneemt (nog niet bekend tijdens de
productie van de krant). De reguliere activiteiten om
wijken en bewoners te ondersteunen, blijven gewoon bestaan.
Of dat genoeg is, moet de tijd uitwijzen.
Annemarijke Jolmers

woensdag 8 juli
Haagse Kracht bijeenkomst
Parada, Van Limburg Stirumstraat 280
19.00 uur inloop, 19.30 uur aanvang

Bomenwandeling door de buurt

Kastanje te oud
Slecht nieuws over de grote karakteristieke kastanje in het Huijgenspark. Eind dit jaar zal deze worden gekapt omdat hij van binnen geheel rot is. Dit is niet door ziekte maar door ouderdom.

Onder leiding van een gids
van de IVM, liepen zaterdagochtend 6 juni zo’n 25
buurtbewoners mee met
de door het Buurtstation
georganiseerde bomenwandeling .
Er was veel aandacht voor
de onverwachte flora en
fauna die de buurt te bieden heeft. Niet alleen op
het Oranjeplein of in het
Huijgenspark, maar ook in
de straten en de tussenliggend binnentuinen bleek
dat er in onze buurt van
alles leeft.
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NIEUW IN DE STATIONSBUURT
In de Stationsbuurt komt steeds meer nieuwe bedrijvigheid. Hollands Spoor zocht
vier ondernemers op die recent in de Stationsbuurt een bedrijf zijn begonnen.

De Bordelaise

Snack-Dar

In de vorige Hollands Spoor meldden we al dat De Bordelaise,
een old time favorite in de Stationsbuurt, een nieuwe start ging
maken. Niels Voeten en Imre Tigchelaar hebben inmiddels een
deels eigenhandig uitgevoerde
verbouwing en een proefperiode
achter de rug, waarna op 3 mei de
drukbezochte feestelijke opening
plaatsvond. Bij de Bordelaise, gevestigd Huijgenspark 20a, kun je
van dinsdag tot en met zondag
terecht voor een terrasje, een
wijntje, een biertje of een betaalbare hap.
Zie ook: www.debordelaise.nl

Op Stationsweg nr. 71 kun je sinds
begin mei terecht voor zelf gesneden patat, ambachtelijke verse burgers en andere snacks. Medeeigenaar en buurtgenoot Nasir legt
uit waar de naam vandaan komt:
"Het is een woordgrap. We zijn een
snack-huis. Dar betekent namelijk
huis in het Arabisch." Onderscheidend van Snack-Dar is dat ze veel
zelf maken. Nasir: "We snijden en
maken zelf onze patat van verse
aardappelen; ook onze burgers
maken we zelf. De verbouwing hebben we van dichtbij meegemaakt.
Een deel van het interieur hebben
we zelf gemaakt. Mijn compagnon en ik hebben beiden in de horeca/catering gewerkt.
Daar moesten we werken in de voorgeschreven formule met vaste producten. Hier hebben we veel van geleerd en gebruiken deze kennis en kunde om de buurt te bedienen.
Dat geeft veel voldoening." Jamal en Nasir van Snack-Dar heten de buurt dagelijks van
12.00 - 23:00 uur van harte welkom.

Youlal oogzorg Optiek
& Optometrie

Restaurant Het Grachtje

Vanaf 26 mei heeft Youlal
Oogzorg de deuren geopend
op Stationsweg nummer 80.
Eigenaar Mohammed vertelt:
"Het is mijn eerste eigen zaak.
Ik ben opgeleid als optometrist
en heb in diverse ziekenhuizen
en optiekzaken gewerkt. Naast
mijn werk had ik al een mobiele praktijk, maar nu begin ik
voor mezelf. Bij mij krijgt iedere klant naast een oogmeting
een klein oogonderzoek. Ik
verkoop niet alleen brillen en lenzen, maar kijk als optometrist ook naar de gezondheid
van de ogen van mijn klanten. Indien nodig verwijs ik ze door naar een specialist." Op de
vraag hoe Mohammed in onze buurt terecht is gekomen: "Ik liep al rond met het plan
voor mezelf te beginnen toen ik hier langskwam. Het is een interessante locatie. Deze
wijk heeft nog geen opticien en de Schilderswijk eigenlijk ook niet. Het is voor mij spannend hoe het de komende tijd zal gaan. Ik nodig alle buurtgenoten die behoefte hebben
aan oogzorg en oogmode van harte uit om langs te komen in mijn winkel."

Op een van de mooiste plekken
van Den Haag aan het Groenewegje zit sinds april op nummer 100
restaurant Het Grachtje. Eigenaar
Cor Stempher werkt al een leven
lang in de horeca en is nu zijn eigen zaak begonnen. In zijn huiskamer-restaurant legt hij zich toe op
goed eten voor een schappelijke
prijs. U kunt bij Het Grachtje terecht voor lunch, diner of een kopje koffie. Houdt ook de website in
de gaten voor de wijnproeverijen
die Cor met enige regelmaat organiseert. Het Grachtje is open van
dinsdag tot en met zaterdag van
11.00 - 21.00 uur.
Zie ook:
www.restauranthetgrachtje.nl

Rectificatie:

Met vriendelijke groet,
Mohammed Youlal

In de vorige editie hebben we per ongeluk een fout adres vermeld in het artikel over
Africa Sky. ‘Wagenstraat’ moet zijn ‘Stationsweg 69’.

Versiering van de buurt
Buurtgenoot Willem van der Veen zet zich in voor het
verfraaien van de buurt. Twee van zijn ideeën bevinden zich in de proef- en ontwerpfase. Boven de Stationsweg, ter hoogte van de Voordeelbakker, hangen
bij wijze van proef twee kunstwerken van buurtgenoot en kunstenaar Bob Bonies.
Als het technisch haalbaar is, wordt dit uitgebreid
over de gehele Stationsweg. Zie op
www.vanderveen.tv hoe dat eruit komt te zien.
Daarnaast houdt Willem zich bezig met de parkverlichting van de bomen aan het begin van het
Huijgenspark. De Ledlampen van Greensol zorgen
voor een verrassende romantische entree van het
park.
Willem is ook de man achter het idee om in het
Huijgenspark een muziekpodium te bouwen.
Een artist's impression is al in omloop, maar het kan
nog alle kanten op met het plan. Bent u buurtbewoner en heeft u een mening, laat het ons weten via
hs@buurtstation.nl
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Luchtkussenfestival 2015:
springen is voor iedereen
Met Hemelvaart was hij er weer: het Haags Luchtkussenfestival. Ten opzichte van de vorige editie waren er veel
vernieuwingen: het terrein was weer groter, drie in plaats
van twee dagen en nieuwe attracties.
Met de Big Air Bag was er ook gedacht aan de echte dare
devil: een spectaculaire duik in het Huijgenspark van 10
meter hoogte.

ingezonden brief
Huygenspark uitgeleverd aan commercie: Luchtkussenfestival
Drie dagen lawaai met Ballenbak-pretpark. Lolbroekideetje verziekt het intens door de buurt gebruikte Huygenspark met Hemelvaart. De sfeer is verkracht; het
mooie, open parkje, verstopt achter plestik zeil, bulkt van
lawaai.
Schandalig dat dit MultiCulti rustpunt in het centrum,
waar men elkaar dagelijks ontmoet in de beste sfeer,
wordt opgeofferd om mensen geld uit de zak te kloppen.
Elk kind € 5 en verplicht begeleider € 5 en de grootste attractie nog eens € 3 extra! Geen Moslima- of Minimamoeders te zien op het terrein, die hebben daar geen geld
voor.
Het parkje is elke dag intensief in gebruik, ook door bewoners uit nabijgelegen Schilderswijk en de Rivierenbuurt,
waar mensen kleinbehuisd wonen en van een minimuminkomen leven. Veel binnenstads-moeders druipen sneu af
met hun kinderen; het speelplaatsje, altijd druk in gebruik,
is nu onbereikbaar. Alleen “rijkere” kinderen genieten er
van de Ballenbak-lol. Drie dagen lang hoort men de hele
dag vanachter het plestik zeil gegil en gekrijs.
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Tot slot had de organisatie rekening gehouden met jaloerse volwassenen die ook eens wilden springen. In de avonden was er de nightjump en konden zij zich op de beats
van DJ ome Steef en anderen helemaal uitleven. Zo'n
8.000 mensen in drie dagen bewezen: Springen is voor
iedereen!

Foto’s: Johan Berkhout

‘s Avonds wordt de muziek keihard gezet; met luidkeels
geschal mogen “grotere” kinderen samen met de omwonenden, tot elf uur gehoorschade oplopen.
Na drie dagen is het ‘Festival’ klaar op zaterdag maar nog
de hele zondag blijft de buurt zitten met lullige plestik
afrastering die zicht op het park verknalt. Het Huygenspark, niet groter dan een plantsoen, is een klein rustpunt
in het centrum van de Stationsbuurt. Middenstand en horeca zijn alom tegenwoordig in de binnenstad, dus het is
fijn om zonder gelijk geld te moeten uitgeven elkaar te
vinden in het Huygenspark. Daar spelen kinderen van Burka-moeders met in zomerkleertjes zonnende moeders. De
eerste generatie gastarbeiders treft elkaar op de banken,
naast het door studenten van de Hoge School druk bespeelde basketbal-veld dat nu ook onbereikbaar is. Hondenbezitters spreken met elkaar af bij de uitren-veldjes en
letten op dat hondenpoep wordt opgeruimd. Op mooie
dagen zit men er te picknicken op het gras. Verliefde paartjes, scholieren, studenten gezinnen en ouderen, allemaal komen ze graag onder de oude bomen zitten en genieten van de sfeer.

Wat doet dit “Festival” voor goeds aan de buurt? Wie
moesten een centje bijverdienen ten koste van onze
buurt? Was er nog wat subsidie te verdelen?
Organiseer zulke grappen elders alsjeblieft! Handen af van
het parkje, dat is te klein is voor deze ongein
en functioneert daarbij uitstekend zonder commerciële
heisa, in onze multi-culti buurt.
Buurtbewoner M. van Hagen
met steun van meerdere buurtbewoners

Hoe kan de Gemeente vergunning geven om zo’n levende Buurt-ontmoetingsplek te laten verzieken? Festival,
voor wie? Voor de verwende “rijke” kinderen die toch al
overal naartoe kunnen om te gillen?
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De redactie van Hollands Spoor heeft de organisatie van
het Luchtkussen Festival om een reactie gevraagd op
deze brief. Zij laten weten:
De organisatie van het Luchtkussen Festival betreurt
uiteraard elke negatieve reactie op dit feest voor iedereen met een zuiver vriendelijke en vrolijke intentie.
Maar we begrijpen ook dat bij bijna 10.000 blije mensen
er soms iemand niet tevreden is. We staan altijd open
voor een gesprek om samen na te denken over geschikte oplossingen. Even contact met ons opnemen is dan
wel gewenst via Info@hetluchtkussenfestival.nl
of de redactie: hs@buurtstation.nl.
Met vriendelijke groeten,
organisatie Luchtkussenfestival

Tekenaar op zoek naar het kleinste banale detail
Van Haags jongetje uit de Stationsbuurt
dat constant aan het tekenen is tot …
Haagse dertiger uit de Stationsbuurt die
constant aan het tekenen is. Boris de Vries
is opgegroeid aan de Stationsweg, woont
daar nog altijd en timmert ondertussen
internationaal aan de weg met zijn tekeningen.

Boris de Vries tekent onder de naam
‘Father Futureback’. “Ik versprak me een
keer en zei ‘future back’ toen ik eigenlijk
‘flash forward’ bedoelde. Zo kwam ik aan
die naam. Die heb ik gebruikt toen ik mijn
website ging maken, want er was al een
andere Boris de Vries.” Afgestudeerd aan
de Koninklijke Academie in 2010, heeft hij
in enkele jaren tijd een groot (online) netwerk gevormd en krijgt hij regelmatig opdrachten. Vaak van opdrachtgevers in de
culturele en lifestyle-sector. Zo komt het
kledingmerk Obey binnenkort met een
‘artist’s series’ waarvoor Boris de prints
tekende. “Die lijn komt wereldwijd uit,
echt tof.” Hij kon volledig zijn gang gaan,
kreeg de vrije hand.

“Ze hebben me benaderd vanwege mijn
eerdere werk”, vertelt hij laconiek.
Dat eerdere werk omvat van alles: illustraties voor een literair tijdschrift of voor kinderactiviteiten, een deurmat voor de Amsterdamse woningcorporatie Ymere, een tshirt voor VPRO’s muziekkanaal 3voor12,
tattoeages, LP-hoezen.
Onlangs nog voor nationale Record Store
Day het hoesje voor de single van De Kik
met Armand, die iedereen ontving bij aankoop van een LP. Een toepasselijke klus,
omdat hij zelf een grote vinylcollectie heeft
én DJ’t bij het Amsterdamse Red Light
Radio. Bovendien heeft hij zelf in een band
gezeten (punk) en brengt hij soloplaten uit.
Uit de hoek van muziek, (straat)kunst en
cultuur: ze weten hem te vinden.
100 jaar goed
Hij helpt zijn eigen zichtbaarheid te vergroten door zeer actief te zijn op sociale media en met acties als ‘dit weekend wereldwijd gratis verzending’. Want alles wat hij
tekent is te koop. En blijft in goede staat. “
Vroeger werkte ik veel met viltstift, maar
dat vervaagt als je zo’n tekening niet achter museumglas hangt. Daarom ben ik
overgegaan op inkttekenen.” Dat vergt
oefening, maar hij zag Joost Swarte, groot
Nederlands striptekenaar en grafisch ontwerper, hetzelfde doen. Bij hem werkt
Boris een deel van zijn tijd in het atelier,
waar hij veel opsteekt. “Hij is een grote
inspiratiebron. Die gast kan een tekening in
zijn hoofd maken, met kleurcodes en compositie en al. En wat me dus opviel: hij tekent altijd alles met goede materialen.”
Dat betekende een extra steuntje in de rug
om meer te werken met het oog op de
toekomst.

Sigarenmagazijn Knijff
Hollands Spoor bezoekt
regelmatig ondernemers in
de Stationsbuurt. Ditmaal is
het de beurt aan Cor Jansen
van sigarenmagazijn Knijff.
Terwijl op een bewolkte
zaterdagmorgen de een na
de ander binnenkomt voor
loten, de krant of sigaren,
praat Cor achter in de zaak
over zijn leven en werk in de
Stationsbuurt.

“Met zwarte inkt, op zuurvrij papier.
Nu blijft mijn werk wel 100 jaar
goed!”
Behalve met Joost Swarte, voelt Boris
ook met tekenaar Piet Parra verwantschap. “Dat is een vriend van me, en
ik ben echt trots op wat die heeft opgebouwd.” Hij wijst me bij hem thuis
ook werk van minder bekende tekenaars aan die hij goed vindt: Floor van
het Nederend, Carl Grandin. Zijn inspiratie haalt Boris verder uit alles
wat hij ziet en meemaakt. “De hele
dag heb ik muziek op staan, ik zie op
straat van alles.” Wat hij interessant
vindt legt hij vast. “Ik houd lijstjes bij,
bijvoorbeeld met toekomstige titels
voor werken – een titel is heel belangrijk voor de verkoop. En ik schrijf
woorden op waarop ik verder kan
associëren.”
Verhaal
In zijn vrije werk gebruikt hij vaak bergen,
bomen en andere landschappelijke elementen. “Eigenlijk nooit mensen, hoogstens lichaamsdelen. Met gezichten heb ik
moeite, die vind ik gewoon niet prettig.”
Maar ondanks de afwezigheid van mensen
zijn zijn tekeningen ook geen pure natuurplaatjes.
Er is bijvoorbeeld net iets gebeurd, zoals in
het werk met de beeldende titel ‘Armband
with iPhone lost by runner’. Of er is de
dreiging dat iets staat te gebeuren, zoals in
‘Summer House in Acapulco’ (zie illustratie), een van de illustraties die hij maakte
voor het septembernummer 2014 van literair tijdschrift Das Magazin.

“Deze vind ik bijzonder goed gelukt: dat
contrast tussen de zee en de rots, die daken, die palmboom, dat wit.”
Er gebeurt feitelijk niets, maar je kan er zo
een heel verhaal bij verzinnen. Het kleinste, banale detail is waar Boris naar zoekt,
wat hij aangrijpt om op door te gaan en
een creatieve twist aan te geven. Met die
gave is inderdaad alles een aanknopingspunt, voor een Haagse jongen die de hele
dag wil tekenen.
Annemarijke Jolmers
Meer informatie en webshop via http://
www.fatherfutureback.com/.

“Als je hier binnenkomt ruik je tabak”
Ik verkoop vooral sigaren. Ik leg me toe op
goede sigaren voor een redelijke prijs. Omdat er niet zoveel sigarenhandels meer zijn
heb ik klanten van ver; ik heb bijvoorbeeld
een goede klant die in Ridderkerk woont en
in Den Haag werkt. Hij bestelt altijd bij mij
zijn sigaren. Zo heb ik er meer."

Je kent de Stationsbuurt al je hele leven.
Hoe heb je de wijk zich zien ontwikkelen?
"Ik ben hier inderdaad geboren en opgegroeid. We woonden boven de zaak op
Stationsweg nummer 7. Vroeger was de
buurt veel rustiger. De Stationsweg en de
Eind jaren negentig belde Knijff dat hij erHoe lang sta je al in sigarenmagazijn Knijff?
Wagenstraat waren deftige straten in mijn
"Deze zaak heb ik, denk ik, sinds 1998. Toen mee ging ophouden. Hij wilde met pensijeugd. Nu is dat niet meer zo. Het is veel
oen. Zijn vraag was of ik de zaak wilde overkreeg ik hem er als tweede bij. Ik ben begemengder en dat is ook goed. Je ziet het
nemen. Dat heb ik gedaan en een jaar of
gonnen in de zaak van mijn ouders:
aan wie er de winkel binnenkomt; van advier heb ik twee zaken gehad. Mijn broer en
Sigarenmagazijn De Wagenbrug op
vocaten tot de mensen die hier wonen via
Stationsweg nr. 7, waar nu de tweedehands zijn vrouw stonden op nr. 7 en ik stond hier. Parnassia. Wat op dit moment voor de wincd- en platenwinkel zit. Mijn ouders hadden Op een gegeven moment zijn zij ermee
keliers een groot probleem is in de Statiin de oorlog eerst een zaak op het Groene- opgehouden en ben ik doorgegaan met
onsbuurt, is de verkeerssituatie. De winkels
wegje. In 1946 openden ze hun zaak aan de Knijff, omdat die het best liep. Knijff zelf is
net buiten het centrum hebben veel last
nu eind zeventig en komt nog steeds af en
Stationsweg.
van de afsluiting van het centrum door
toe kijken."
Mijn moeder runde de zaak nadat mijn vahet Verkeersplan.
der vroeg was overleden. Ik wist zelf niet zo Wat onderscheidt Knijff van andere winkels?
Voor de Stationsbuurt komt daar nu de
goed wat ik wilde en uiteindelijk ben ik in
"Mijn zaak is een echte sigarenhandel. Teomkering van de rijrichting bij Hollands
de zaak gegaan. Zo gaan die dingen. Sigagenwoordig roken de mensen minder. De
Spoor bij. Voor veel ondernemers scheelt
renmagazijn Knijff was er toen ook al. We
overheid ontmoedigt het roken en heft
het bij elkaar zo 20-30% omzet en dat is
gingen goed met elkaar om. Tijdens onze
hoge accijnzen. Veel sigarenhandels zijn
echt heel veel. Als klanten ergens niet
vakanties namen we elkaars klanten over.
daarom cadeauwinkels geworden. Ik kies
meer met de auto kunnen komen of anervoor om een tabakszaak te blijven.
dere zaken zijn makkelijker te bereiken,
Als je hier binnenkomt ruik je tabak.
dan ben je ze kwijt.
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Mensen zijn moeilijk uit de auto te krijgen.
Dat is overigens niets nieuws. Naast de zaak
van mijn ouders kwam op een gegeven
moment slager Heemskerk. Die kwam van
het Westeinde. Toen daar de rijrichting
werd omgedraaid, ging het bergafwaarts
met zijn slagerij. Hij koos eieren voor zijn
geld en kwam naar de Stationsbuurt.
Ik heb nog het geluk dat goede sigaren niet
overal te koop zijn en dat mensen blijven
komen. En ik probeer me aan te passen.
Ik heb sinds een tijdje een webshop en ik
verkoop ook vaak nieuwe producten als ze
verschijnen; op mijn terrein was dat in de
afgelopen jaren de e-sigaret. Je moet
steeds meegaan om een beetje te blijven
draaien."
Meer weten over het assortiment sigaren:
zie www.sigarenhandel-knijff.com
Vries Kool
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Wandelen met Holland Spoor als uitvalsbasis
In andere Haagse wijken zitten de bewoners in hun buurt opgesloten. Maar in de
Stationsbuurt niet. Alleen de naam al geeft
een gevoel van vrijheid. Acht tram- en buslijnen doen ons station aan in twee richtingen en daarnaast nog elke paar minuten
een trein. Genoeg aanknopingspunten om
wekelijks een andere route te wandelen.
Doelgericht stappen
Wandelen is de makkelijkste manier om je
conditie op peil te houden. Met zijn drieën
- H., F., en ondergetekende, M. - wandelen
we vanuit een simpel format. Eén maal per
week spreken we af in de stationshal.
Vroeg, om 8.15 uur, zodat we 'niet de hele
dag kwijt zijn': om twaalf uur thuis! Als we
verzameld zijn nemen we de tram, de bus
of de trein. Het principe is om tot het eindpunt mee te rijden, maar dat is geen dogma.
Bij een echt eindpunt overvalt je een gevoel van verlatenheid. We zijn meestal de
laatste reizigers en een tramlus is toch een
beetje het einde van de wereld. Zo snel
mogelijk laten we dat gevoel van ons afglijden. Kibbelen wat over 'wat nu', M. pakt
de kaart erbij, F. en H. kijken om zich heen
en de wandeling kan beginnen. Doelgericht, het eindpunt is bekend: de Stationsbuurt. En onderweg een bakkie, dat heeft
H. ingesteld. En niet te hard lopen; M.
stopt zo nu en dan om de kaart te raadplegen, wat de kans geeft tot hergroeperen.
Als het weer niet meezit
Het is natuurlijk handig als het mooi weer
is, maar het kan verkeren. Als het echt te
gek is en we de moed bijeen moeten rapen, dan starten we met een bakkie in de
stationshal.

tramlus lijn 17 Wateringen

slecht-weer-koffie op HS

dieren Wassenaar paarden
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De eerste keer dat F. mee ging was het een
dramatisch slechte dag. Grijs weer. Bus 18
zette ons af bij Clingendael in een doorlopende regenbui. Met goede moed zetten
we er de pas in. Tot we het toch te gek
vonden worden, we dreigden totaal te verzuipen. Geen koffietent in de buurt. Tot H.
een geniaal idee kreeg en ons soepeltjes
het Woonzorgcentrum Oostduin binnen
loodste. Bakkie doen? We werden gastvrij
ontvangen, we zetten ons in een designzitje waar vanuit we het weer goed in de
gaten konden houden en betaalden 75
cent per bakje koffie.
Deze wandeling bracht ons vervolgens op
het Van Hoytemaplein, M. wist te melden
dat Koningin Beatrix hier bij de banketbakker ook wel eens een half pond gemberkoekjes insloeg, gadegeslagen door de te
hoop gelopen buurt. We vonden dat we
het verdiend hadden en trakteerden ons
op de aanbieding van Paluco: koffie naar
keuze met een taartje van Jarreau erbij. Na
zorgvuldig eerst alle mede-koffiedrinksters
geïnspecteerd te hebben - op en top
Benoordenhout, keurige mensen en keurige bediening -, onze kleding gedroogd was
en ons plasje achtergelaten, verlangden we
naar onze eigen bakkers. Na zorgvuldige
inspectie van alle heerlijkheden en goederen in de Van Hoytema-etalages liepen we
door het Haagse Bos op huis aan, een wandeling van nog geen drie kwartier.
De afwijkingen, bussen op de Waldorpstraat
en de tram langszij het Strijkijzer
Dezelfde bus 18 waarmee we in het
Benoordenhout terecht kwamen, bracht
ons naar De Schilp, Rijswijk. Vlak bij Den
Haag, een totaal andere (bouw-)cultuur en
de 'landgoederen', de buitens van vroeger,
van de sjieke Hagenaars. Met bus 26 kom
je in Kijkduin terecht - even liggen in het
Hemels Gewelf van kunstenaar James Turrell is een must - of je rijdt naar Voorburg
voor een overstap op de Randstadrail. Opstappen op tram 15 betekent de windrichting in de gaten te houden, anders waai je
weg door de valwinden onder het Strijkijzer. Deze tram bracht ons in Nootdorp. We
deden het twee keer. De eerste keer stapten we uit de tram en kwamen in een totaal verlaten wereld, de winkels van het
charmante winkelcentrum Parade nog
dicht en zelfs geen hond op straat. En met
een kaart in de hand die tot de gemeentegrens van Den Haag bleek te gaan. H. pakte
ons dilemma voortvarend op en ging op
zoek naar een fietsknooppunt. Al snel stonden we midden in 'de natuur' en na een
heerlijke wandeling kregen we weer grip
op de route want achter een groene wal
ontwaarden we Ikea. We vermanden ons
en liepen voor de koffie de Delftse binnenstad in. De tweede keer Nootdorp waren
we beter voorbereid en liepen van Nootdorp via Ypenburg naar huis. Die route
leverde wat ongemak: geen koffietent te
bekennen tussen al die huizen in het
groen. Ons toiletbezoek aan het invalidentoilet van stadsdeelkantoor Ypenburg leverde een bewaker op, die niet van onze
zijde week voor we de draaideur naar buiten weer namen. Gastvrijheid kent grenzen.

Een bakkie doen
De koffie die we uiteindelijk in een ijsbar
op Ypenburg dronken, ging vergezeld van
heerlijke zelfgemaakte kokoskoek en citroencake. Onze koffiekeurderijen onderweg zijn natuurlijk een deel van de lol. In
De Lier werden we voor de officiële openingstijd vriendelijk welkom geheten: de
gastvrijheid blijft in herinnering, de koffie
niet. Wel de slappe bak die we in Wassenaar dronken in de pannekoekenboerderij,
waar de kraan op het toilet – combi van
water en föhn gesponsord door Dunea een bezoek waard is en er buiten ook nog
een kudde schapen op ons stond te wachten.
Lopend vanaf Kijkduin, via de toen in aanbouw zijnde brandstapel - het was 31 december - kregen we aan de haven van
Scheveningen een gratis oliebol erbij. En
ook de koffie macchiato van Kobus (langs
de Vliet), de koffie en thee bij 'Lola Bikes &
Coffee' (op het Noordeinde) zijn toppers,
de taarten bij Uit de Kunst (in Delft) heerlijk en het gastvrije 'Het Rieten Dak' midden in de Delftse Hout kregen ook onze
unanieme waardering.

verassing ‘lusthof’ Hoefkade

Steen of natuur
verassing begraafplaats
Nadat we ons met RandstadRail 4 - via de
aanstaande rode loper doorsteken naar de
tramtunnel - naar Leidschendam hadden
laten brengen en manmoedig een leuke
wandelroute probeerden te vinden, staken
we de koppen bij elkaar. Leidschendam
deprimeerde ons. Niet alleen de bloemkoolwijk waarin we het presteerden via
een soort voetpaden consequent langs de
achterkanten van de woningen te lopen,
maar ook de andere buurten, waar we
slechts een enkele hond met baas op straat verassing Wateringen kassen
aantroffen en ook achter de geraniums
geen beweging zagen. Zo'n suburb, zo'n
LUNCHBOXX, scharrelen langs de bedrijven
halfwas stad, groen en steen, slechts een
en de ondernemers die recent in beeld zijn
half OV-uurtje van de Stationsbuurt, het
gebracht in de documentaire Binckwas voor ons alledrie onbegrijpelijk dat je
horst van Wilma Marijnissen. En eindigend
daar kunt wonen. Die verlatenheid overop de begraafplaats St. Barbara waar je je
dag.
in Italië waant, lopend langs de praalIn de discussie bleek dat we verschillende
graven van de verschillende Haagse penose
voorliefdes te hebben. H. en M. houden
-families.
van de gestapelde stenen: het stadse decor. F. juist van de natuur. Het uitzetten
Dat is wat deze wandelingen vanaf ons OVvan grote zoogdieren in de duinen, de koei- knooppunt zo aantrekkelijk maken. De
en bij Kijkduin, de paarden en schapen in
toevalligheden die de ongeplande route
Wassenaar scoorden hoog. De toevallige
voor ons in petto had deden ons soms
ontmoetingen tijdens de wandelingen met
schrikken - we waanden ons een keer in
geiten van de Scheveningse kinderboerdevoormalig Oost-Duitsland, huizenblokken
rij (lijn 11) en de paardenkracht op het
in slagorde, veel antikraakbewoning - maar
Noordeinde maakten haar dag goed. Voor
maakten bijna altijd vrolijk. Natuurlijk de
de andere twee was een beetje groen al
her en der verborgen hofjes, onze Haagse
genoeg, de stad en haar mensen stelden al
specialiteit, maar ook de 'Lusthof avant la
tevreden. H. vertelde dat haar moeder
lettre' die we op een binnenterrein in de
kijkend naar die ene boomkruin voor haar
Schilderswijk spotten, het gemak waarmee
raam - jaren niet naar buiten geweest je op plekken komt - zoals de kassen bij
verzuchtte: wat is die natuur toch mooi.
Wateringen - die veel dichter bij blijken
dan je verwacht. En het gemak waarmee je
De verassingen van de wandeling
toch altijd weer thuis komt. Je staat zoHet zal u niet verbazen dat toen F. noodge- maar ergens tussen de voortuinen in Wasdwongen de vaste ochtendwandeling
senaar - verkeerde kant opgelopen - je
moest afzeggen, H. en M. spoorslags koers
pakt een bus en dan zit je zo weer in hartje
zetten naar de Binckhorst. Simpel, niks
Den Haag, om terug te keren naar ons ijkgeen OV, gewoon het water oversteken. En punt, de Stationsbuurt.
dan veel steen, steen in beweging, de
sloophamer is haar werk aan het doen.
Madeleine Steigenga
Loungend koffiedrinken in Leo's
foto's Madeleine Steigenga en Hetty Gijzen
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Een leefbare stad mét vogels, maar hoe?
Wat een gezelligheid! Duiven, meeuwen,
ze komen allemaal heel dichtbij als je iets
lekkers bij je hebt. Jong geleerd, oud gedaan. Iedereen ging vroeger met papa en
mama, opa of oma richting park, water,
natuur om de oude sneetjes brood aan de
vogels te geven. Niet iedereen wordt hier
echter vrolijk van.
Ja, het is wél om vrolijk van te worden als
de vogels op het plein zouden blijven,
nooit zouden poepen, er geen ratten op
het overgebleven voedsel af zouden komen en ze je niet om 5 uur ’s ochtends
wakker zouden maken…
Ik ontmoet Marieke van den Bos, bewoonster van de Stationsbuurt. Zij houdt van
dieren, maar maakt zich zorgen over hun
gezondheid. Het is niet alleen de overlast
die ze ervaart van poep, krijsende meeuwen en opengescheurde vuilniszakken.
Marieke vertelt mij dat brood, soms zelfs
beschimmeld, dieren ziek maakt. Bovendien, door voeren van grote hoeveelheden
brood en andere etensresten groeien met
name de grotere vogels. De kleinere hebben zo minder kans om een nest te bouwen en voedsel te vinden.
Help de vogels én houd de stad leefbaar
Marieke is niet de enige die zich zorgen
maakt. Ik spreek regelmatig bewoners die
enorme overlast ervaren van een teveel
aan grote vogels. Als projectleider Participatie & Schoon bij de gemeente Den Haag
ben ik dagelijks bezig met de vraag hoe we
de stad met elkaar leefbaar kunnen houden. Voor Mohammed die graag de gezelligheid van de dieren om zich heen heeft,
voor Marieke die graag meer kleine zangvogeltjes wil in plaats van de koerende
duiven en krijsende meeuwen, voor Chris
die niet elk jaar z’n flat wil schilderen en
voor Fonda, die geen ratten meer wil tegenkomen in de speeltuin van haar kinderen en voor oma die het heerlijk vindt: haar
ritje naar het park en de duiven om haar
heen.

Hoe doen we dat dan? Een paar tips; er
zijn er vast een paar op jou van toepassing:
A. Je bent een vogelliefhebber en je
wilt niet dat vogels tekortkomen
In de lente moet het voedsel voor vogels
meer kalk en eiwit en minder vet bevatten
dan in de winter. Vogels gaan daar zelf al
naar op zoek, maar je kunt ze helpen met:
o Goed uitgekookte en fijngestampte eierschillen
o Geef in ieder geval geen melk
In de zomer is eiwitrijk voedsel van levensbelang. Vogels gaan zelf op zoek naar wormen en insecten die ze nodig hebben,
maar je kunt ze helpen door:
o Met bloeiende planten insecten te
lokken. Of door je gazon te besproeien en zo de wormen naar
boven te lokken.
Strooivoer (zadenmengels) zijn vanaf het
najaar te koop en vetbollen hang je alleen
op als het wat kouder is. Altijd geldt: voer
gevarieerd, nooit teveel van iets. En laat
het nooit liggen als het over is. Dan kan het
beschimmelen.
Wil je meer tips? Ga naar
www.vogelbescherming.nl.
B. Je houdt van gezelligheid om je
heen
Er zullen altijd duiven en meeuwen zijn in
de stad. Maar ook heel veel andere dieren.
Bezoek eens de stadsboerderijen! En als je
vogels voert, dan een heel klein beetje en
passend bij wat ze nodig hebben. Zie de
tips bij punt A.
Heb je een balkon of tuin? Zorg voor bloeiende planten die bijen, vlinders en kleinere
vogels aantrekken. Dat is ook erg gezellig!
Vanaf eind van het jaar kun je nestkastjes
voor mezen en dergelijke op je balkon hangen. Ze komen in de winter overnachten
en je ziet van dichtbij hoe ze een nest bouwen en hoe de jonge vogeltjes uitvliegen.

C. Je vindt dat je brood niet mag weggooien en wilt het graag een goede
bestemming geven
Op verschillende punten in Den Haag heeft
de gemeente broodcontainers neergezet.
Als iedereen het brood en plastic gescheiden inlevert kan het vergist worden. Dan
wordt er van het brood biogas gemaakt en
kan het weer hergebruikt worden. De
dichtstbijzijnde broodcontainer voor bewoners van de Stationsbuurt zijn de containers bij de stadsboerderijen op het Teniersplantsoen en op de Herman Costerstraat. Kijk ook op www.denhaag.nl/brood
voor meer uitleg.
Maar voordat je eten weggooit: kijk even
naar de smakelijke tips op
www.kliekipedia.nl. Je kunt meer met
overgebleven voedsel dan je denkt!

Wilt u reageren op dit artikel, of heeft u
nog meer tips? Zet uw reactie op mijn Facebookpagina @AnneliesRebel of mail
naar: annelies.rebel@denhaag.nl
Annelies Wolswinkel-Rebel
Nog een heel goede tip: op je balkon een
zwart gaas spannen met openingen van 5 x
5 cm. Zwart zie je het minst. De kleine
vogeltjes vliegen er feilloos door en kunnen
in alle rust op je balkon een nestje bouwen,
waar geen duiven bij kunnen. Voor volgend
jaar, de jonge vogeltjes zijn net uitgevlogen.
En gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen voor onkruid of insecten, ze zijn
schadelijk voor bijen, vlinders, vogels en
mensen.

Heeft u een kapot koffiezetapparaat? Weigert uw stofzuiger? Moet
de zoom van uw zomerjurk worden uitgelegd?
Kom langs bij het Repair Café om samen met de handige vrijwilligers
de levensduur van uw apparaten of kleding verlengen. De koffie
staat klaar!
Wat kost dit? Helemaal niets. Wilt u toch iets terugdoen dan is er
een fooienpot, niet voor de reparateurs maar voor de koffie,
koekjes, bandenplak, isolatietape enz.
Komende Repair Cafés op de zaterdagen van 13.00 tot 15.00 uur:
Zaterdag 1 augustus, 19 september, 31 oktober en 12 december.
Parada, Van Limburg Stirumstraat 280.
Repair Café Stationsbuurt is partner van het Buurtstation.
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Vrijwilligers gezocht:
60-plussers begeleiden en vervoeren met eigen auto
Bent u een dag(deel) per week beschikbaar?
Vind u het leuk om 60-plussers te begeleiden tijdens een bezoek?
Heeft u een eigen auto?
Dan is vrijwilligerswerk bij de particuliere vervoersdienst misschien iets voor u!
De particuliere vervoersdienst zoekt mensen die 60-plussers willen begeleiden tijdens
en rijden naar bijvoorbeeld:
◦de (tand)arts of het ziekenhuis,
◦een begraafplaats of plechtigheid,
◦een verjaardag of familiebezoek,
◦een museum of de winkelstraat.
Het gaat om senioren die tijdens hun bezoek begeleiding nodig hebben en vanwege hun
gezondheid of beperkte mobiliteit geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. U begeleidt een 60-plusser tijdens een bezoek en verzorgt het vervoer met uw
eigen auto.
Waar?
U rijdt binnen stadsdeel Centrum 1 en 2:
Centrum 1: Zeeheldenkwartier, Kortenbos, Archipelkwartier, Willemspark en Voorhout
Centrum 2: Oude centrum, Rivierenbuurt, Stationsbuurt, Schilderswijk en Transvaal
Tarief
Uw klant rekent contant met u af. Het tarief binnen Centrum 1 of 2 is € 5,- voor een retourtje en € 3,- voor een enkele rit. Voor ritten tussen Centrum 1 en 2 of daarbuiten
betaalt de klant u een kilometervergoeding van € 0,40 per kilometer.
Meer informatie
Wilt u meer informatie of zich aanmelden?
Neemt u dan contact op met:

Repair Café Stationsbuurt
zoekt kledingherstellers en reparateurs

Wijkcentrum De Burcht
Stortenbekerstraat 201
2512 SE Den Haag
070 – 205 27 00
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 11.00 uur

Het Repair Café in de Stationsbuurt krijgt steeds meer bekendheid en dat is natuurlijk
geweldig! Om het groeiend aantal bezoekers te kunnen helpen zoekt het Repair Café
vrijwilligers die handig zijn met naald en draad en/of de schroevendraaier. Voor een
naaimachine kunnen we zorgen en een basisset gereedschap is aanwezig. Veel reparateurs nemen ook eigen gereedschap mee.
Het Repair Café is ongeveer elke zes weken, altijd op zaterdagmiddag van 13.00 tot
15.00 uur. Wilt u één of meerdere keren meehelpen?
Meld u aan via repaircafestationsbuurt@gmail.com
De volgende Repair Cafés zijn op de zaterdagen
1 augustus, 19 september, 31 oktober en 12 december.
in Parada, Van Limburg Stirumstraat 280.
Repair Café Stationsbuurt is partner van het Buurtstation.

Gezocht:
Medewerker Begeleiden en Rijden
De Particuliere Vervoersdienst is er voor senioren die om gezondheidsredenen geen
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Vrijwillige chauffeurs vervoeren de
mensen met hun eigen auto door Den Haag. De Particuliere Vervoersdienst is op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die telefonische aanvragen willen behandelen.
Globale taken:
Behandelen van telefonische aanvragen en zorg dragen voor een match tussen de aanvrager en de een beschikbare chauffeur.
Verwerken van gemaakte afspraken in de hiervoor bestemde (geautomatiseerde) afsprakenlijsten.
Werkkring en locatie:
Wijkcentrum De Burcht,
Stortenbekerstraat 201, 2525 SE Den Haag.
Gevraagd:
Tenminste 1 dagdeel per week beschikbaar van 09.00-12.00 uur.
U hebt kennis van en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking, waaronder
met het programma Excel en Outlook.
Een motivatie om hulpbehoevende ouderen bij te staan en telefonisch te ondersteunen.
Wij bieden u als vrijwilliger:
Prettige werksfeer, leuke collega’s en sociale contacten.
Heeft u interesse? Neem contact op met:
Patricia Haverkort, p.haverkort@zebrawelzijn.nl, Tel: 06-43395222
Vrijwilligersbureau Zebra a.spaans@zebrawelzijn.nl / b.muradin@zebrawelzijn.nl

10

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR

Juli 2015

Begeleiding en vervoer voor senioren

Buurtcolumn
Mythe of elite

Een afspraak en extra hulp nodig?

Als toerist in eigen stad, heb ik in het voorjaar
verschillende musea bezocht en historische
wandelingen gemaakt. Wat me opvalt in Den
Haag, is dat veel verhalen die je van de gidsen
te horen krijgt nogal luguber zijn. De geschiedenis en volksverhalen barsten van moord en
doodslag. Zo word je in de Haagse Gevangenpoort vermaakt met het verhaal hoe de broers
Johan en Cornelis de Witt op het Groene Zoodje
ondersteboven werden opgehangen en door de
menigte gruwelijk in stukken werden gescheurd.
De tong en een vingerkootje van de broers zijn
nu nog te bewonderen in het Haags Historisch
Museum. Als het over de Stationsbuurt gaat,
dan valt al gauw de naam van Hendrik Jut.
In 1872 vermoordde Jut de in het Huijgenspark
woonachtige welgestelde weduwe Kouwen. Het
Huijgenspark heette toen overigens nog De
Bogt van Guinea. Door de smet van de moord is
de straatnaam op verzoek van De Bogtbewoners veranderd in Huijgenspark. Met de
bouw van De Croissant kwam de straatnaam De
Bocht van Guinea weer terug.

Vrijwilligers begeleiden en rijden
Begeleiden en rijden

◦ Heeft u een afspraak in het ziekenhuis of wilt u een
bezoek brengen aan de begraafplaats, familie of winkels?

◦ Kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer
vanwege uw gezondheid of beperkte mobiliteit?

◦ Heeft u tijdens uw bezoek begeleiding nodig?
◦ Woont u in het Centrum?
◦ Bent u 60 jaar of ouder?
De vrijwilligers van de particuliere vervoersdienst
begeleiden u graag tijdens uw afspraak. Zij vervoeren u met hun eigen auto.
Kosten
Voor de particuliere vervoersdienst geldt een verplicht
lidmaatschap per kalenderjaar en per woonadres van
€ 10,00.
Het tarief binnen Centrum 1 of 2 is € 5,- voor een retourtje
en € 3,- voor een enkele rit.
Voor ritten tussen Centrum 1 en 2 of daarbuiten betaalt u
een kilometervergoeding van € 0,40 per kilometer.

Meer informatie of aanmelden
Wilt u meer informatie of een (rit)afspraak maken?
Neemt u dan contact op met:
Wijkcentrum De Burcht
Stortenbekerstraat 201
2512 SE Den Haag
070 – 205 27 00
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 – 11.00 uur
Maak uw ritafspraak alstublieft op tijd; het liefst enkele
dagen van tevoren. Zo hebben wij voldoende tijd om passende begeleiding en vervoer voor u te regelen.

Een begeleider mag gratis mee.
Bedragen voor de ritten, eventueel aangevuld met
parkeergeld, betaalt u rechtstreeks aan de chauffeur.

Parada wijkcentrum en Servicepunt heropend
Op 2 juni werd Parada feestelijk heropend.
Het is verbouwd en opgefrist. Bij binnenkomst valt
dat direct op: vrolijke kleuren, nieuwe zitjes. En niet
te vergeten: veel vriendelijke dames die u met van
alles en nog wat kunnen ondersteunen.
Heeft u vragen over zorg (WMO), werk, welzijn en
wonen? Formulieren van de gemeente waar u niet
uitkomt?
Elke werkdag staat er een enthousiast team (zie
foto) voor u klaar om te helpen.
De oude succesvolle activiteiten, zoals de MoKimiddag (moeder & kind) en de naai- en fietslessen,
blijven gewoon bestaan. Volop reden dus om (weer)
eens naar Parada te gaan.
Meer informatie in de volgende editie van Hollands
Spoor, of kijk op www.denhaag.nl/
servicepuntsociaal.

activiteiten najaar 2015
Na de zomer starten bij Stichting Samen Sterk (Zieken 103,
Den Haag) weer diverse activiteiten. Van bewegen voor
ouderen, tot een kookcursus wereldkeukens en van computerlessen voor (half)beginners tot het buurtrestaurant
Moksi Patu. U bent van harte welkom!

Computercursus:

Samen Sterk biedt deze activiteiten aan voor een minimale
bijdrage, zodat het financieel haalbaar is voor iedereen.

50+ Fit:
10 keer een uurtje op woensdagmiddag goed bewegen en
de spieren soepel maken. Voor een gezonde geest in een
fit lichaam.

Kookcursus Wereldkeukens:
10 kooklessen waarin je gerechten leert bereiden van over
de hele wereld. Ieder seizoen staan er andere keukens en
andere gerechten op het programma. Let op: deze cursus
is zeer populair en wie mee wil doen moet er dus snel bij
zijn.

In het huidige leven kunnen we niet meer zonder computer. Of het nu gaat om internetbankieren en het regelen
van overheidszaken, of contact met familie en vrienden.
Deze cursus is voor iedereen die hier moeite mee heeft en
het toch graag zelf wil kunnen doen.

Moksi Patu:
iedere laatste vrijdag van de maand is er buurtrestaurant
Moksi Patu. Een mooie gelegenheid om buurtgenoten te
leren kennen onder het genot van een heerlijke maaltijd.
Meer informatie: www.samensterkdenhaag.nl
of bel ons: 070 3886623
Coördinator: Vanessa Toppin
Zieken 103, 2515 SB Den Haag
E-mail: info@samensterkdenhaag.nl

Wat ik jammer vind, is dat Nederland geen
mythen kent. Verhalen over goden, halfgoden
en onsterfelijke helden zoals van de Oude Grieken. Hoewel deze goden ook niet altijd lieverdjes waren, spreken hun avonturen veel meer tot
de verbeelding. Neem bijvoorbeeld Aphrodite,
de godin van liefde en schoonheid. Aphrodite
zou geboren zijn uit het zilveren schuim van de
zee en bij een rots aan de zuidkust van Cyprus
(geen Grieks eiland overigens) aan land zijn
gekomen. Wie drie keer in zijn blootje om deze
rots heen zwemt, krijgt eeuwige jeugd en
schoonheid. Wel tegen de richting van de klok
in, want anders versnel je juist het verouderingsproces. Hoewel Cyprus archeologisch gezien één groot openluchtmuseum is, mag deze
rots op meer belangstelling rekenen dan alle
zuilen, mozaïeken, Romeinse theaters, kastelen,
kloosters, kerken en koningsgraven op Cyprus
bij elkaar. Jaarlijks staan honderden busladingen toeristen lyrisch naar een saai stuk steen in
zee te turen om er een al even oninteressante
foto van de maken. De excursiebureaus en de
ijscoman op de parkeerplaats varen commercieel zeer wel bij deze mythe van Aphrodite.
Volgens mij kan de Stationsbuurt ook wel zo’n
mythische commerciële impuls gebruiken. Dus
waarom bedenken we niet gewoon een mythe
die zich lang geleden in de Stationsbuurt zou
hebben afgespeeld. Bijvoorbeeld iets mafs over
het futuristische podium dat mogelijk in het
Huijgenspark geplaatst gaat worden. Met veel
fantasie zou het een schip kunnen voorstellen,
dus Aphrodite kan zo maar naar het Huijgenspark gevaren zijn. Vanuit mijn huis kijk ik uit
over het park en het lijkt mij hilarisch om duizenden toeristen uit binnen- en buitenland uit
de kleren te zien gaan en poedelnaakt rondjes
om dit podium te zien rennen. De winkeliers
kunnen hier gepast op inspelen. Uitgaande van
het aantal belangstellenden dat er op af komt,
lijkt een mythe mij niet alleen veel lucratiever
voor de buurt maar ook leuker dan een driedaags luchtkussenfestival met uitzicht op de
hekken rondom de happy few buurtbewoners
die vijf euro entree en drie euro per hoge
sprong kunnen betalen. Bovendien is het park
dan ook niet vijf dagen lang afgesloten voor
degenen die geen mogelijkheid of reden hebben
om een gat in de lucht te springen.
Ik vrees dat ik met deze mening geen vrienden
maak onder de elitaire vaders en moeders in
onze buurt, maar voorlopig ben ik voor mijn
werk in het toerisme nog op Cyprus en zijn jullie
deze column tegen de tijd dat ik terug ben vast
weer vergeten.
Franka Korteweg

Website: www.samensterkdenhaag.nl
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