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Rails vervangen
op het Rijswijkseplein

Terug in het Park
Feest op 10, 11 en 12 september
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Parkeertarieven
Worden de tijden voor betaald parkeren in
de Stationsbuurt uitgebreid tot avonden of
zelfs weekenden? Om overlast van parkerende centrumbezoekers te voorkomen lijkt
dit wel nodig.
Uitgangspunt van de gemeente is dat de
bewonersvergunning dezelfde prijs blijft,
wanneer de werkingstijden worden uitgebreid. Hierdoor worden de omstandigheden
voor de bewoners niet slechter.
Zie pagina 2.

Het is even een puinhoop op het
Rijswijkseplein, maar dan heb je
eind juli ook wat: tramrails die er
weer 10-15 jaar tegen kunnen!
Wel jammer dat over ongeveer
drie jaar de tramrails rond Hollands Spoor en het Rijswijkseplein weer op de schop
moeten voor de geplande uitbreiding van randstadrail.
Zie ook pagina 6
en de kippensoap op pagina 7.

September staat 3 dagen lang in het teken van samenzijn en ontmoeting met kunst, cultuur, muziek, theater en...
een gezamenlijke maaltijd.
 Dansen, muziek, dichters, kunst, literatuur.
 Met z’n allen eten in het park
 3 dagen buurttheater
Een aantal jaren geleden waren
de diners in het Huijgenspark een
groot succes. Dit jaar doen we het
anders. De bedoeling is dat iedereen die zich inschrijft, zijn/haar
buren meeneemt. Er zijn lange
picknicktafels waarbij de bewoners
allemaal naast elkaar zitten. Na

het voorgerecht en hoofdgerecht
gaan de bewoners ergens anders
zitten om anderen te ontmoeten.
Alle buurtbewoners wordt gevraagd iets te koken voor zichzelf,
voor de familie, of voor elkaar
.
Zie programma op pagina 3.

André van Niekerk
vindt ‘t fijn achter het Rijswijkseplein
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In het voorjaar speelde de Stationsbuurt samen met de Rivierenbuurt de hoofdrol in de negendelige serie “’t Is fijn achter
het Rijswijkseplein” op TV
West. Hollands Spoor sprak

met André van Niekerk, de man
achter dit programma. Hoe
kwam hij op het idee, wat heeft
hij meegemaakt en komt er een
vervolg? We vroegen het hem
allemaal.
Zie pagina 3.

Ondertussen in het Park
Op een mooie regenachtige dag vierden kinderen Koninginnedag, zie pag.5

Ricciotti:

zaterdag 17 juli, 15.15 uur in het Huijgenspark

In 1970 speelde een groepje piepjonge musici
op een zompig festivalterrein in Uithoorn een
stuk van Carlo Ricciotti. Daarmee was het
Ricciotti ensemble geboren. Dit jaar bestaat
het Ricciotti 40 jaar! Ter gelegenheid daarvan
werd een opera geschreven, helemaal toegespitst op de unieke kwaliteiten van het straatsymfonieorkest. In de zomer en herfst van
2010 toert het Ricciotti als een ouderwets,

reizend muziektheatergezelschap door Nederland en over Sicilië. Ze nemen bijzondere
solisten mee, een geweldig repertoire, een
opera, decors, kostuums, techniek en allemaal andere dingen die moeilijk verenigbaar
lijken met de haast die het Ricciotti altijd
heeft. En toch blijven ze precies wie ze zijn en
doen ze wat ze al veertig jaar doen: muziek
maken, overal en voor iedereen.

met de buurt bij INTAC
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Het WK is inmiddels begonnen en net zoals 2
jaar geleden vinden de INTAC Oranje Dagen
plaats bij studentenvereniging INTAC! Alle
wedstrijden van het WK worden daar live uitgezonden op grote schermen. De hele sociëteit is oranje gekleurd en bier en fris kost
slechts 1 euro.

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR
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Alle bewoners van de Stationsbuurt zijn van
harte uitgenodigd om de wedstrijden van het
Nederlands Elftal en/of van andere landen te
bekijken in het café aan de achterkant van het
Huijgenspark, Zieken 190.
Zie schema op de achterpagina.
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Redactie:
Cathelijne Dommerholt
Annemarijke Jolmers
Vries Kool
Franka Korteweg
Madeleine Steigenga
Amieke Vos
samenstelling: Gary van der Heemst
druk: De Groot Drukkerij
Advertenties, reacties en kopij:
De buurtkranten vanaf december 2007
staan geheel in kleur op:
De redactie is op zoek naar iemand
die aan de hand van ingeleverde kopij
deze krant kan (helpen) opmaken en
drukklaar maken. Wij denken aan een
stagiaire of enthousiaste vrijwilliger
met ervaring met een DTP-pakket.

Digitale muurkrant
De ‘digitale muurkrant’ staat in de etalage van het Buurtstation aan de Stationsweg. Uw buurtnieuws kan nu op de
website èn 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

Website

Het Buurtstation
De bewonersorganisatie Buurtstation komt
op voor de belangen van de bewoners van
de Stationsbuurt. Ze doet dit vanuit haar
tijdelijke huisvesting aan Stationsweg 137
(open dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur).
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers in
werkgroepen actief, professioneel ondersteund door Carla Janmaat (administratie)
en Bonny v.d. Burg (samenlevingsopbouw). 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

Open voor
nieuwe inschrijvingen:
Huisartsengroep
"Hollands Spoor"
Dr. A.L.L.M. Stevens
Stationsweg 107
2515 BL Den Haag
Kom gerust langs of bel:
070 - 384.03.83
ma t/m vr 08.30-12.30
en 13.15-16.00u

Bewonersavond
Stationsbuurt
6 oktober 2010
Op dinsdag 6 oktober is de jaarlijkse
bewonersavond in het Buurtstation. Alle
buurtbewoners zijn van harte welkom!
Op deze avond legt het bestuur van de
bewonersorganisatie verantwoording af
over het afgelopen jaar en vindt de verkiezing van het nieuwe bestuur plaats.

Werkgroep Verkeer
problemen en ideeën rond verkeer en vervoer. Voorzitter: Peter Viallé.
Redacties krant en website en muurkrant
Vries Kool, Koen van Venetië en Harrie
Kampf informeren met hun redacties de
buurtbewoners over zaken die spelen in de
buurt.

Het Buurtstation (de bewonersorganisatie van de
Stationsbuurt) 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.

Stations Buurt Theater
Na succesvolle voorstellingen in maart
2009 op Station Hollands Spoor zijn inmiddels de repetities begonnen van opvoeringen rond het 150-jarig bestaan van het
Huijgenspark de komende zomer. Nieuwe
deelnemers kunnen zich nog aanmelden
bij buurtstation@zonnet.nl. Bonny van der
Burg. Zie ook pagina 10.

In veel gevallen kunnen wensen gehonoreerd en klachten verholpen worden. Als iets niet mogelijk is wordt
door de betrokken instantie uitgelegd waarom het niet
kan. De ervaring leert dat het de moeite waard is om het
GWO bij te wonen omdat uw ideeën en klachten veelal
naar tevredenheid worden behandeld.
Het GWO vindt 6 keer per jaar plaats op woensdagavond. Voorzitter Harrie Kampf.

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

De volgende bijeenkomsten zijn op
22 september en 17 november.

het organiseren. Actuele informatie kunt u
vinden op www.buurtstation.nl of op de
digitale muurkrant: het scherm in de etalage van het Buurtstation, ook te zien via
www.muurkrant.residentie.net/buurtstation

Onderwerpen voor het GWO kunt u mailen aan
Carla Janmaat: buurtstation@zonnet.nl
U bent als Stationsbuurtbewoner van harte welkom het
GWO bij te wonen.
Buurtstation, Stationsweg 137.
Aanvang 19.30 uur.

Discussiestuk parkeren Stationsbuurt
Namens de werkgroep Verkeer
van het Buurtstation brengt Michiel van Bokhorst hieronder een
discussiestuk in over de parkeer
(on)mogelijkheden in de Stationsbuurt. Dit is een ingekorte versie;
het complete discussiestuk kunt u
lezen op www.buurtstation.nl.
In de grote stad is betaald parkeren onvermijdelijk voor bewoners
én bedrijven. In de straten van
onze buurt die het dichtst bij de
binnenstad liggen (o.a. Van der
Duynstraat) zijn 's avonds en in
het weekeinde parkeerplaatsen
heel vaak bezet door bezoekers
van de binnenstad (zoals restaurants, theaters, filmhuis en winkels). Parkeren is op die momenten gratis in de Stationsbuurt,
terwijl in de binnenstad dan betaald moet worden. Daardoor

hebben buurtbewoners moeite
hun auto te parkeren in de buurt
van hun huis. Ook ontstaat zo
onnodig zoekverkeer in woonstraten, waar bewoners ook weer last
van hebben. Bij manifestaties,
feestdagen en evenementen is
soms ook sprake van parkeeroverlast rond het Huijgenspark.
De gemeente bekijkt nu of de
tijden van het betaald parkeren
moeten worden gelijkgetrokken
met aangrenzende gebieden. Het
uitgangspunt is dat bewoners
beschermd worden tegen parkeeroverlast die ontstaat door het
uitwijkgedrag van bezoekers aan
de binnenstad. Deze bezoekers
kunnen immers in de parkeergarages parkeren of een ander vervoermiddel nemen. Eind 2010
doet de gemeente een voorstel
waarin de parkeerregelingen in het hele Centrum
zijn meegenomen.

Gezocht: bestuursleden
Buurtstation
Wilt u zich kandidaat stellen voor het
bestuur? U kunt zich tot 25 augustus
melden bij: buurtstation@zonnet.nl, bezoek- en telefoontijden dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur, Stationsweg
137, tel.nr.: 3634993. Nieuwe kandidaten zullen gepresenteerd worden op de
website: www.buurtstation.nl

Bewonersavond –
verkiezing bestuur:
6 oktober; 19.30 – 21.00 uur;
Stationsweg 137
GFH
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Groot Wijk Overleg
Het GWO is dè vergadering waar buurtbewoners allerlei
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.
Het doel daarvan is het samen vinden van oplossingen
en mogelijkheden om de leefbaarheid in de buurt te
vergroten.

Straatfeest Jan Blankenstraat op 28 juli
Hoogstwaarschijnlijk vindt op woensdagmiddag 28 juli een spetterend straatfeest
plaats in de Jan Blankenstraat. Een zestal
enthousiaste buurtbewoners is dit feest
(samen met Connie Slutter van Boog) aan

Actueel buurtnieuws kunt u vinden op de website van de
Stationsbuurt: www.buurtstation.nl.
Hier vindt u informatie over de werkgroepen van het
Buurtstation, bouwplannen en ontwikkelingen en activiteiten in de wijk en de stad plus links naar handige, leuke en praktische adressen in de stad.
Webmaster Koen van Venetië verzorgt de technische
kant, maar zoekt nog redactieleden om de inhoud samen te stellen en up to date te houden.
Help mee de buurt op internet te zetten!
Mail: webmaster@buurtstation.nl

Uitgangspunten voor aangepaste parkeerregeling
De hele buurt moet tegelijk worden aangepakt,
dus ook in straten waar
geen probleem wordt
ervaren. Anders verplaatst het probleem zich
steeds verder.
De Stationsweg en Hoefkade moeten ook voor
bewoners beschikbaar
zijn. Hierbij kan gekozen
worden om dit te doen
voor de uitbreiding van de
huidige werkingstijden of
voor de gehele toekomstige werkingstijden.
Uitgangspunt van de gemeente is dat de bewonersvergunning dezelfde
prijs blijft, wanneer de
werkingstijden worden
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uitgebreid. Hierdoor worden de
omstandigheden voor de bewoners niet slechter.

Adressen
Buurtstation Stationswijk
Carla Janmaat, Bonny v.d. Burg
Stationsweg 137, 2515 BM Den
Haag
tel. 363 49 93
buurtstation@zonnet.nl
www.buurtstation.nl
di. & do. 09.00-12.00
Zebra
Ouderenconsulent
Patricia Haverkort
424 81 13 of 424 80 00
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
Maatschappelijk werk
Spreekuur in Parada
424 8000
Buurthuis Parada
Van Limburg Stirumstraat 280
tel. 42 48 267 of 42 48 269
Joke van Gemmert
j.vangemmert@zebrawelzijn.nl
Stichting Boog
Connie Slutter
070-3121218 / 06- 19140233,
Stichting Samen Sterk
Zieken 103
38 86 623 (10-22 uur)
samensterk@online.nl
Wijkcoördinator Fietsersbond
Michiel van Bokhorst
m.vanbokhorst@gmail.com
Nood: 112
Politie Haaglanden
Bureau Hoefkade 350
0900-8844
Brandweer 424 46 44
Doktersnachtdienst
346 96 69
Apotheek (avond en nacht)
070-3451000
Dierenambulance 0900-403 50 09
Dierenarts 070-3110307
ENECO storing
elektriciteit 0800-0072
gas
0800-0072
Water 384 39 39
Gemeentelijke Diensten
Klachten, meldingen e.d. 14070
Meld- en Steunpunt Woonoverlast
(www.denhaag.nl/woonoverlast)
14070, werkdagen 8.00 tot 20.00

Voorstellen voor uitbreiding werkingstijden
Voor uitbreiding van de werkingstijden zijn vele opties te bedenken, die ik hier in vier voorstellen
samenvat:
 maandag t/m vrijdag uitbreiden
tot 22 h
(bezoekers van restaurant, theaters en filmhuis kunnen zo
worden geweerd);
 maandag t/m vrijdag uitbreiden
tot 22 h + overal zaterdag van 9
-22 h
(ook winkelend publiek op zaterdag wordt geweerd);
 maandag t/m vrijdag uitbreiden
tot 22 h + overal zaterdag van
10-22 h
+ zondag van 12-22 h
(winkelpubliek voor de koopzondag wordt geweerd);
 maandag t/m vrijdag uitbreiden
tot 22 h +zaterdag en zondag
van 9-22 h.

Gemeentehuis 353 20 00
Stadsdeelkantoor 353 20 00
Contactcentrum 353 3000
Servicepunt 353 30 30

Aanbevelingen
De discussie over goede werkingstijden voor de Stationsbuurt
moet in samenspraak tussen de
buurt en de gemeente gebeuren.
De gemeente heeft tellingen uitgevoerd, en heeft de kennis op
het gebied van de parkeerregelingen in huis. Buurtstation moet
zich een mening vormen over wat
zij denkt wat goed is voor de wijk.

Verschijningsdatums 2010:
#19, eind sept. deadline 10 sept.
#20, half dec. deadline 1 dec.

Michiel van Bokhorst,
werkgroep Verkeer, Buurtstation
Ga voor het complete discussiestuk over aanpassing van de parkeerregeling, inclusief de te verwachten gevolgen, naar
www.buurtstation.nl
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Adverteren in
Hollands Spoor
Buurtkrant Hollands Spoor is een
krant op A3-formaat van 8 of 12
pagina’s, die wordt gemaakt door
enthousiaste
vrijwillige
buurtbewoners. Hollands Spoor
wordt geheel gefinancierd door
sponsors en adverteerders.
De krant wordt huis-aan-huis in de
Stationsbuurt rondgebracht en in
winkels en horeca in stapeltjes
neergelegd. Hollands Spoor
verschijnt 4 keer per jaar in een
oplage van 4.000 stuks. Daarmee
bereikt
u
zo´n
6.000
buurtbewoners!

Prijzen:
Hele pagina 1040 mm2 € 400
1/2 pagina 520 mm2 € 200
1/4 pagina 260 mm2 € 100
1/6 pagina 173 mm2 € 75
1/8 pagina 130 mm2 € 50
1/16 pagina 70 mm2 € 30
De advertentie wordt tevens gratis
geplaatst in de webversie op
www.buurtstation.nl/wijkkrant
U krijgt gratis hulp bij de opmaak
van de advertenties.
Aanleveren digitaal in overleg.

hs@buurtstation.nl

André van Niekerk
vindt ‘t fijn achter het Rijswijkseplein
In het voorjaar speelde de
Stationsbuurt samen met
de Rivierenbuurt de hoofdrol in de negendelige serie
“’t Is fijn achter het Rijswijkseplein” op TV West.
Hollands Spoor sprak met
André van Niekerk, de man
achter dit programma. Hoe
kwam hij op het idee, wat
heeft hij meegemaakt en
komt er een vervolg? We
vroegen het hem allemaal.
Het idee
“Ik woon zelf al acht jaar
aan het Huijgenspark en
daarvoor zes jaar in de Rivierenbuurt. Ik ken de buurt
hier dus wel een beetje. In
2007 toverde het kabinet de
krachtwijken uit de hoge
hoed. De Stationsbuurt en
de Rivierenbuurt - heel verschillende buurten, maar
samengevoegd op postcode, wat als je erover nadenkt vreemd is - werden
samen zo’n krachtwijk. In
deze buurten staan grote
ingrepen op stapel: sloop
en nieuwbouw in de Rivierenbuurt en de vernieuwing
van het Stationsplein. Ik
ben programmamaker, dus
ik zag daar een programma
in. Temeer omdat ik me
altijd richt op de sociale en
menselijke kant van maatschappelijke ontwikkelingen. Het leek mij geweldig om gedurende een jaar of vijf te volgen
hoe deze buurten zich zouden ontwikkelen.
En dat vanuit het perspectief van de bewoners: wat merken zij ervan dat ze in een
krachtwijk wonen en verandert er iets voor
hen? Vanaf het begin was een stelregel voor
het programma: er mogen geen interviews in
met wethouders of andere hoge pieten. Ik wil
alleen gewone mensen aan het woord. Na
veel omzwervingen heeft dit idee er drie jaar
later toe geleid dat er dit voorjaar negen afleveringen op TV West kwamen.”
De serie
“Nadat ik het idee had ben ik erover gaan
brainstormen samen met Jeffrey Huf, die hier
ook in de wijk woont. Uiteindelijk heb ik een
plan op papier gezet en daar ben ik mee
langsgegaan bij verschillende partijen, zoals
de gemeente, de Geste Groep en woningbouwcorporaties. Ik had immers financiering
nodig. Dat traject – met name de gesprekken
met de gemeente – waren bijna materiaal
voor een televisieserie op zich. Ik heb de uitkomst van al die gesprekken niet afgewacht,
maar ben al aan de slag gegaan. Onderwerpen bedenken, mensen spreken en alvast
filmen, want een gebouw wordt maar één
keer gesloopt.
“Het programma is met een klein team gemaakt: een cameraman, een geluidsman, een
editor en ik als regisseur/producer. Over de
serie zoals hij geworden is, ben ik best tevreden. Ik kan niet precies zeggen waarin die
tevredenheid zit. Het zijn details. Bijvoorbeeld
dat je een buurtbewoner over zijn cameravrees ziet heenkomen en hij vol vuur vertelt
wat hem bezighoudt. Wat ik een mooi moment vind is als de Rivierenbuurt zich mobiliseert om te gaan demonstreren in het Stadhuis. Heel ouderwets, met spandoeken en
borden met leuzen. Erg bijzonder vind ik ook
de tijd en energie die buurtbewoners geheel
vrijwillig in de buurt stoppen. Het valt mij op
dat professionals daar niet altijd oog voor
hebben, maar in de Stationsbuurt en de Rivierenbuurt wordt ontzettend veel vrijwilligerswerk gedaan. Mensen stoppen echt hun hart
en ziel daarin. Het maken heeft mij bevestigd
in mijn beeld hoe groot de contrasten zijn in
de buurt: volks, multicultureel, creatief, kunstzinnig, rijk en arm en dat allemaal op korte
afstand van elkaar.”
Komt er een vervolg?
“Er zijn nu negen afleveringen gemaakt, maar
voor mijn gevoel is het nog lang niet af. Ik mis
nog verschillende perspectieven, zoals de
Stationsbuurt door de ogen van een puber of
door de ogen van iemand die uit een ver land
komt en hier probeert in te burgeren. Dat laat-
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ste heb ik wel geprobeerd in de serie te krijgen, maar dat is nog niet gelukt. Daarnaast
zijn er in de serie tal van verhaallijnen, die
nog niet af zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het
verhaal van An in de Rivierenbuurt. Als de
serie stopt is dat verhaal misschien nog niet
eens halverwege. En er staat nog zoveel te
gebeuren: er gaat nog zo veel gebouwd en zo
veel gesloopt worden. Het was oorspronkelijk
niet mijn doel om een serie te maken en dan
te stoppen, maar om gedurende langere tijd
te blijven filmen en de buurt te blijven volgen.
Het allerliefst zou ik er een project van maken
dat vijf tot tien jaar duurt om de veranderingen
in de wijk te filmen en een tijdsbeeld vast te
leggen. Dat vergt echter investeringen, waarvoor ik de middelen simpelweg niet heb. Ik wil
graag door, dus ik ga nu weer gesprekken
aan met mogelijke geldgevers, zoals gemeenten, corporaties en anderen. Als er lezers van
Hollands Spoor zijn met goede ideeën op dit
punt, dan houd ik me aanbevolen!
Vries Kool

Gemist?
Met een beschaafd Haagse voice-over en
op de achtergrond nostalgische muziek
wordt de kijker van “’t Is fijn achter het Rijswijkseplein” in negen afleveringen langs
kwesties en bewoners van de Rivierenbuurt en de Stationsbuurt gevoerd. Enkele
hoogtepunten uit de Stationsbuurt:
 voordeelbakker Mohammed wiens dag
en nacht draaiende bakkerij een leerwerkbedrijf is omdat hij jongens wil stimuleren om later een eigen zaak te beginnen
 studente Neneh die projectontwikkelaar
wil worden en vanuit haar kamer in het
strijkijzer uitkijkt over de Stationsbuurt,
waar ze zich hartstikke veilig voelt
 timmerman Jur van de Timmerwinkel in
de Wagenstraat (hobbies: zitten, nadenken en dan iets maken), die gloedvol
vertelt over het slechte verleden van de
Stationsbuurt en de keer ten goede in de
afgelopen tien jaar
 (ex-)minister Van der Laan met groengele sjaal die zich met een respectabele
stoet volgelingen laat rondleiden door de
buurt
 sfeervolle plaatjes van de attracties bij
Carnivale Kop van Jut

Feest op 10, 11 en 12 september
Huijgens 150
Dit jaar bestaat het Huijgenspark 150
jaar. Daarom besteedt de bewonersorganisatie extra aandacht aan ‘de ontmoeting van elkaar, kennis en cultuur’.
Cultuur in meerdere betekenissen; de
grote diversiteit aan nationaliteiten, maar
ook aan kunst, architectuur en historie.
In september staan 3 dagen lang in het
teken van samenzijn en ontmoeting met
kunst, cultuur, muziek, theater en een
gezamenlijke maaltijd.

Gezamenlijk diner
Een bijzonder onderdeel van dit project is
een gezamenlijk diner met alle buurtbewoners van de Stationsbuurt. Een aantal jaren geleden waren de diners in het Huijgenspark een groot succes. Dit jaar doen
we het anders. De bedoeling is dat iedereen die zich inschrijft, zijn/haar buren meeneemt. Er zijn lange picknicktafels waarbij
de bewoners allemaal naast elkaar zitten.
Na het voorgerecht en hoofdgerecht gaan
de bewoners ergens anders zitten om anderen te ontmoeten. Alle buurtbewoners
wordt gevraagd iets te koken voor zichzelf,
voor de familie, of voor elkaar.
Informatie of deelnemen?
buurtstation@zonnet.nl
tel. 3634993 di +do van 9 tot 12.

Op vrijdag 10 september wordt het evenement feestelijk geopend door de onthulling
van een kunstwerk, tot stand gekomen
door workshops van Topaze en buurtbewoners. Daarna volgt de première van het
toneelstuk ‘Treintje Cornelis’ door het Stations Buurt Theater. Een bewerking naar
deze tijd en deze buurt van het toneelstuk
‘Trijntje Cornelis’ van … Constantijn Huij- Het totale programma ziet er als volgt
uit (onder voorbehoud):
gens.
Op zaterdag 11 september is de tweede
opvoering van dit stuk, waarna een geza- Vrijdag 10 september – Opening
menlijk diner volgt en een dansavond voor
19.00 – 20.00 uur - de onthulling
alle bewoners van de Stationsbuurt. Zonvan het kunstwerk ‘Huijgens in
dag 12 september staat in het teken van
beeld’
architectuur en literatuur, met diverse acti20.30 – 21.30 uur - Buurttheater –
viteiten voor jong en oud. Het weekend
première toneelstuk ‘Treintje
wordt afgesloten door het theaterstuk met
Cornelis’
een hapje en een drankje.

Zaterdag 11 september– Diner
17.00 - 18.00 uur – Buurttheater
‘Treintje Cornelis’
18.30 uur gezamenlijk diner met
spelers, buurtbewoners en
iedereen die wil
20.30 uur - Dansen; Band

Zondag 12 september – Literaire dag
Trek je zondagse pak aan!
12.00 – 15.00 uur - diverse activiteiten, waaronder workshops
over Constantijn Huijgens
Muziek, een accordeonist
Boekenmarkt
Een speakercorner á la Hide Park
over Huijgens
Inleiding over Treintje Cornelis
Een optreden met literaire aspiraties van en voor ouderen
Dichters die gedichten voordragen
15.00 uur – laatste voorstelling
Buurttheater ‘Treintje Cornelis’

Wie de serie heeft gemist en alsnog wil
zien, kan kijken naar de herhalingen op
Den Haag TV of surfen naar
www.hetisfijnachterhetrijswijkseplein.nl.
Alle negen afleveringen zijn daar te zien.
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City Spices

Opening ‘historische’ haven aan het Zieken
Op zaterdag 22 mei werd de nieuwe historische binnenhaven
aan het Zieken geopend.
De feestelijkheden stonden in het teken van de historische betekenis van de aanlegplaats: toegang tot Den Haag en poort tussen de stad en het achterland. Met de openingsceremonie werd
dan ook het groene platteland -symbolisch- de stad in gebracht

door City Spices die een boot met honderden plantjes de haven
in voeren. De officiële handelingen werden verricht door wethouder Baldewsingh en slagwerkgroep Percossa zorgde vanaf
het water voor de muziek. Na afloop waren er hapjes en drankjes en kregen omwonenden namens City Spices een groen presentje aangeboden.

Is het u al opgevallen? Sinds mei is de Stationsbuurt
een stuk groener. Allerlei tuinen en balkons zijn opgefleurd met kruidenbakken. In de bakken zitten
plantjes zoals rozemarijn, tijm, bieslook, citroenmelisse, munt, salie en lavendel. De bakken en planten
zijn gratis verstrekt door City Spices. Op de Bink 36
zijn door diverse buurtbewoners in totaal 250 bakken
opgehaald. De projectleiders Mathilde Peen en Anja
Janssen hadden het er druk mee.
City Spices is een informele buurtonderneming die is
ontstaan vanuit het project Bewonersparticipatie
Krachtwijken Den Haag. Vorig jaar werden er door
City Spices al workshops over het kweken en gebruiken van kruiden gegeven. Daarnaast zijn er kruidenbakken neergezet aan de binnenhaven van het
Zieken en op de steiger aan het Groenewegje. De
buurt krijgt een kweekkas in Buurtcentrum Parada.
In de kas kan collectief gekweekt worden. City Spices heeft ook een website. Deze bevat nieuws, een
kruidendatabase met informatie over de verzorging
en het gebruik van diverse kruidenplanten en informatie over deelname. Deelnemers aan het project
kunnen onderling ervaringen en kruiden uitwisselen.
Als het aan Mathilde, Anja en de huidige deelnemers
ligt, is het City Spices project nog lang niet afgelopen. De vraag is alleen hoe dit na afloop van de
subsidie van 2009 gefinancierd kan worden.
Meer informatie:
www.cityspices.nl

GFH

Denken over bebouwing naast Hollands Spoor gaat door.

impressie schetsontwerp Sigmalocatie (AA architecten) /
Margadant (AWG architecten) ontwikkelaar is Ceres
Er is al tijden sprake van dat het gebied tussen Hollands Spoor en het Strijkijzer bebouwd gaat worden. Er waren vergevorderde
plannen om er een hotel te bouwen. Dit plan
"De Margadant", waarvan deze krant in een
eerder stadium beeldmateriaal publiceerde, is van de baan. De betrokken partijen,

onder meer NS Poort (de eigenaar van de
grond), mogelijke exploitanten van gebouwen en de gemeente, bekijken nu nieuwe
plannen en mogelijkheden. Hierboven treft u
een artist's impression aan van hoe het zou
kunnen worden. Als er meer bekend wordt,
houdt Hollands Spoor u op de hoogte.

gratis Kastanjeboom
Beste Buurtgenoten,
Ruim 15 jaar wonen we met veel plezier in onze
Stationsbuurt. In het voorjaar van 2003 zijn we
binnen de wijk verhuisd naar een nieuwbouwwoning in de Van der Duijnstraat. In het najaar van
2003 heb ik heel veel kastanjes -gevonden in het
Huygenspark (!)- in de grond van ons nieuwe
tuintje gestopt. Er zijn 3 kastanjeboompjes uit
voort gekomen, waarvan één al heel mooi groot
is geworden (zie bijgaande foto). Hij wordt echter
al weer te groot voor onze tuin. Ik zou het leuk
vinden als de boom kan doorgroeien in onze
buurt. Het mooiste is natuurlijk ‘terug’ naar het
Huygenspark, waar een tijdje terug nog een heel
oude boom het leven moest laten, maar anders
elders in de buurt vind ik ook een mooi idee. De
boom is in het najaar het best te verplanten, dus
dan gratis af te halen. Wie wil?
GFH
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Groet, Chris Schaapman,
tel. 070-3899698
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Kinderkoninginnedag 2010:

de zon definitief door. Ook dit jaar
kon er onder veel meer gebloemschikt, geschilderd, gesprongen,
Na regen komt zonneschijn
gelimonademelkt, gegeten en
Na een langdurig zonnige periode dreigden gedronken worden.
donkere wolken zich samen te pakken boven Nieuw was het podium waar jong en oud
Kinderkoninginnedag 2010. Nadat Koningin- konden zingen, dansen en musiceren. De
nenach was geteisterd door twee niet te ver- beroerde weersverwachting zorgde niet voor
waarlozen hoosbuien, begon ook het opbou- tegenvallende bezoekersaantallen. Integenwen van Kinderkoninginnedag in de stro- deel. Met 200-250 kinderen was de opkomst
mende regen. Bij de opening beloofde schei- verdubbeld ten opzichte van 2009. De orgadend wethouder Van Alphen bij een waterig nisatie wil de traditie in 2011 graag voortzetzonnetje namens het oude College van Bur- ten.
gemeester en Wethouders “mooi weer voor Op www.buurtstation.nl/kinderkoninginnedag
de rest van de dag”. Vervolgens zette de kunt u meer informatie vinden over Kinderkoregen in op het moment dat fanfare Sint Ce- ninginnedag 2010 en kunt u zich ook al opcilia uit Loosduinen, gevolgd door een lange geven voor de organisatie, als sponsor of als
stoet verklede kinderen uit de Stationsbuurt vrijwilliger voor volgend jaar. Dan wordt
en omgeving, een ronde door het Huijgens- Kinderkoninginnedag in 2011 weer een
park liep. Maar de wethouder kreeg toch succes.
gelijk, want in de loop van de ochtend brak

IkspreekNederlands.nl
Heeft u hulp nodig bij het inburgeren?
Wij begeleiden u bij het inburgeren door middel van
onze intensieve 1 op 1 begeleiding die een geslaagde
inburgering als resultaat garandeert.
info@IkspreekNederlands.nl

Jazz’ in de Gracht

GFH

Tai Chi in het Huijgenspark
is weer gestart
Iedere zaterdagochtend is er
weer Tai Chi in het Huijgenspark
Tai Chi bevordert de gezondheid
en is goed voor lichaam en geest.
Iedereen kan meedoen tot op
hoge leeftijd. We oefenen het
liefst in de buitenlucht, maar bij
slecht weer kunnen we terecht in
Buurtcentrum Parada.
Verzamelen,inschrijven en koffie/
thee: zaterdagochtend om 9.30
uur in Buurtcentrum Parada, Van
Limburg Stirumstraat 280

Daarna lopen we naar het park
waar we om 10 uur beginnen.
Om 11.30 uur is er weer gelegenheid koffie of thee te drinken en
na te praten in Parada.
Kosten: € 2,= per keer, Ooivaars/
Hof pas € 1,50, 10 lessenkaart
€ 17,=, Met pas € 12.=.
Op zaterdag 4 september worden
de lessen weer feestelijk afgesloten met door deelnemers zelf
klaargemaakte gerechten.
Kom lekker meedoen!

Buurtstation

Chinees-Surinaams Eethuis
www.winstonweiwei.nl
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Jazz’in de Gracht op 11 en 12 juni was
sfeervol, gezellig en werd druk bezocht.
Boten met musici als als Hot Club Frank,
Captain Hook, BB
Queenies The Jig,
Traeben,
Captain
Hook, Blood Sweat &
Kiers, Hot Club de
Frank en de legendarische John Engels
met Liz Horvath wisselden elkaar af bij
aanlegplaatsen
aan
de Bierkades en het
Groenewegje.
Op de kades en boten
werd genoten van
hapjes, drankjes en
muziek.
Een festijn om trots op
te zijn!

Stationsweg 53
2515 BJ Den Haag
tel. 070 326 39 30
fax 070 331 60 54

5

Rijswijkseplein moeilijk bereikbaar
Eind 2008 zijn de tramsporen van de
keerlus op het Rijswijkseplein vervangen. Helaas bleek dat niet het enige
stuk rails in slechte staat. Ook de sporen die aansluiten op de trambaan
langs het Zieken moeten worden vervangen. Daar is de HTM op 17 mei
mee begonnen.
Op dit moment is het niet mogelijk om
vanaf de Pletterijkade het Rijswijkseplein en de Oranjelaan op te rijden. Vanuit de richting van het station is
er maar één rijstrook naar het Rijswijkseplein beschikbaar, wat de afgelopen weken al leidde tot lange files op
de Parallelweg.
Ook de trams worden omgeleid: die
rijden vanuit het centrum nu over het
Zieken zelf (niet de trambaan). De
trams naar het centrum worden via de
Rivierenbuurt omgeleid.
GFH

De werkzaamheden duren nog tot eind
augustus 2010.
Ellen Wesselingh

GFH

Al ruim 8 jaar kunnen jongeren uit Den Haag tussen
de 12 en 25 jaar geld aanvragen bij de Gemeente
Den Haag om zelf een
activiteit te organiseren.
Inmiddels zijn er al heel wat activiteiten
georganiseerd. Ook in 2010 kan dit weer.
Deze aanvragen kunnen ingediend worden via het aanvraagformulier via de site
www.geldvoorjouwidee.nl.
Als je het aanvraagformulier hebt verzonden komt dat binnen bij het JIP, het Jongeren Informatie Punt Den Haag. Daar
ga je ook langs om jouw aanvraag te
bespreken met een medewerker van het
JIP. Die stuurt vervolgens de aanvraag
op naar de Gemeente Den Haag die
beoordeelt of deze wordt toegekend.
Binnen 6 weken krijg je antwoord hierover.

Ideeën die voor geld in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld: voetbaltoernooi
met teams van verschillende buurthuizen
- straatspeeldag in jouw buurt – toneelstuk voor de bejaarden bij jou om de
hoek – een speelfilm maken voor je klasgenoten – een talentenjacht voor alle
Haagse jongeren - een expositie om een
maatschappelijk thema onder de aandacht te brengen.
Wat bijvoorbeeld niet gefinancierd wordt:
een examenfeestje voor de school, een
avondje met vrienden naar de bioscoop,
met een groep naar Duinrell. Kijk op de
site voor alle spelregels. Het JIP zit op de
Amsterdamse Veerkade 17a, is elke
werkdag open van 12 tot 5 uur en is bereikbaar via 070
3655930 of info@jipdenhaag.nl.

Vakantiewerk of bijbaan?

Fonds 1818 helpt!

Jouw idee: doe er wat mee !

Fonds1818<24 biedt jongeren de mogelijkheid om hun ideeën te realiseren! Het fonds
doet dit door geld beschikbaar te stellen.
Geld voor maatschappelijke en creatieve
projecten van jongeren onder de 24 jaar. Ben
je met minimaal 3 jongeren? Dan kan je bij
het fonds een bedrag van € 3.000, - aanvragen voor jouw project!
Een aanvraag indienen bij Fonds1818<24 is
eenvoudig. Je hoeft geen stichting of vereniging op te richten. Tijdens een intakegesprek bij Fonds1818 bespreken we je projectplan. De
behandeling van je aanvraag
gaat snel, het duurt zo’n 2-3
weken voordat je weet of er
geld is voor jouw idee.

De zomervakantie staat voor de deur en je kunt wel
wat extra geld gebruiken voor je vakantie, of om
andere leuke activiteiten te ondernemen. Dan is het
een goed idee om eens op jacht te gaan naar een
leuke vakantiebaan! Weet je niet waar je moet beginnen met zoeken naar vakantiewerk of een bijbaan? Kom naar het JIP!
Bij het Jongeren Informatie Punt (JIP) kun je op het
bijbanenbord leuke baantjes bekijken en gratis tips
krijgen over solliciteren. Wil je werken in een strandtent, een callcenter, een supermarkt of misschien
wel een attractiepark? Of zoek je een uitdagend
baantje in het buitenland? Het JIP helpt je graag op
weg; loop binnen voor informatie en advies.
Je vindt het JIP op de Amsterdamse Veerkade 17a.
Op maandag t/m vrijdag tussen 12.00 -17.00 uur
kun je binnenlopen. Kijk voor meer informatie over
wat voor werk je op welke leeftijd mag doen op
www.jipdenhaag.nl

Lithografieën en tekeningen
in de Stationsbuurt
Op een regenachtige zaterdagmiddag heb
ik een afspraak met een jonge (de dag ervoor net 28 jaar geworden), goedlachse,
gevoelige, Japanse kunstenares die in onze
eigen Stationsbuurt woont.

EXTATE BV
STATIONSWEG 84
2515 BP ‘S-GRAVENHAGE
TEL 070 – 7118627 / FAX 070 – 7118628
WWW.EXTATE.NL / INFO@EXTATE.NL
KOOP – VERKOOP – HUUR – VERHUUR
NIEUWBOUW – BEHEER – TAXATIES
RENOVATIES – HYPOTHEKEN
VERZEKERINGEN
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Yuki Hatazawa (bijnaam: Oyuki) groeit op In
Fukushima en vertrekt na het afronden van
haar school naar Tokio om een grafische
opleiding te volgen aan de Musashino Art
University. Vanaf dat Oyuki een jaartje of 3
is, is ze al bezig met tekenen. Het is haar
lust en haar leven. De opleiding in Tokio is
dan ook een logische volgende stap in haar
leven. Ze leert daar verschillende vormen
van techniek en komt er al snel achter dat
haar hart behalve bij tekenen, zeker ook bij
de lithografie ligt.
Den Haag
De professor door wie Oyuki aan de Art
University wordt begeleid is zo enthousiast
over haar werk, dat hij haar aanraadt, na
haar opleiding succesvol te hebben voltooid,
naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Nederland te gaan.
Zo komt Oyuki in 2006 in Den Haag terecht
om een tweejarige opleiding aan de Academie te gaan volgen.
Het werk dat zij maakt, ontstaat vaak min of
meer toevallig net zoals de titels van haar
werken. Zij begint met het maken van een
schets op een klein stuk papier; dit kunnen
wat cirkels zijn of een enkele streep en zodra Oyuki voelt dat daar iets interessants uit
zou kunnen komen en vooral als zij zichzelf
er goed bij voelt, gaat ze dit in het groot
uitwerken. Uiteindelijk zet ze het geheel dan
over op een lithosteen en is de litho daarna
gereed.
Naaktstrand
In 2009 is er een catalogus met de meest
recente (tot dan toe) werken van Oyuki uitgebracht. Hierin staat onder andere een
heel apart zelfportret uit april 2007, waarmee ze probeert uit te drukken: ‘wie ben ik’.
Ze is hiervoor naar het strand van Kijkduin
gegaan om daar, helemaal naakt en door de
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verf rollend, haar zelfportret te creëren. Ze
vindt het vreemd dat de paar wandelaars die
hun hond op het strand uitlaten, zo erg naar
haar kijken, want tot op dat moment is ze er
heilig van overtuigd dat het een naaktstrand
is!! Later komt ze er pas achter dat dit niet
zo is. Maar, het zelfportret is ondanks de
doorstane kou, geweldig geworden.
Prijzen
Ook in de catalogus uit 2009 de ‘Family
Tree’. Deze houtskooltekening laat zien hoe
belangrijk haar familie is. Omdat Oyuki haar
passie achterna is gegaan, heeft ze zich van
haar familie moeten losmaken. Voor deze
tekening heeft ze haar familie gebruikt en
als je goed kijkt, kan je haar oma er in zien.
Oyuki heeft met haar werk al verschillende
prijzen gewonnen, zoals de Allianz Nederland Grafiekprijs en de Talens Aanmoedigingsprijs KABK. Ook is haar werk al op
diverse plaatsen, zowel in Japan als in Nederland, tentoongesteld.
Oyuki woont sinds een jaar in onze Stationsbuurt en daar mogen we trots op zijn!
www.oyuki.nl
oyuki57@gmail.com
Amieke Vos

“Een rollator is voor oude mensen”
Nel Rapati kwam in 1957 in de Repelaerstraat wonen. De redactie ging recentelijk bij
haar langs om met haar te praten over wat
ze in die 53 jaar heeft meegemaakt.
Nel Rapati is pas 92 geworden. Ze ziet
slecht en haar lichaam laat haar af en toe in
de steek, maar haar geest is scherp. In het
huis waar ze al die jaren woonde met haar
man Joop, die twee jaar geleden is overleden, spreken we met haar, omringd door
haar papegaai, haar kat en een grote hoeveelheid stenen kabouters die door het keukenraam naar binnen kijken.

De eerste douche
“Op 20 maart 1957 ben ik hier in de straat
komen wonen. Ik kom zelf uit Rotterdam, uit
Rockanje. Ik had Joop, mijn man, leren kennen. Hij woonde toen nog thuis in dit huis,
waar hij ook is geboren. Toen zijn vader
plotseling overleed wou de huisbaas de
huur opzeggen. We hebben toen snel de
papieren in orde gemaakt en toen konden
we hier blijven wonen. Ik kende hier
niemand, maar ik was snel gewend. Zo
gauw als ik ergens kom praat ik met iedereen en binnen de kortste keren kende de
hele straat mij. Het was een nette straat.
Nog steeds trouwens. Een volksbuurt met
gewone mensen. Niet rijk, maar netjes. Wij
waren de eerste in de straat met een douche. Dat moet ongeveer 1960 zijn geweest.
Mijn man is opgeleid als loodgieter. Hij was
heel handig en op een dag zei hij: als ik hier
deze deur wegbreek, dan kunnen we een
douche nemen. Toen de douche er was,
kwamen ze één voor één kijken hoe Joop
dat had gedaan. Zijn beroep heeft hij er niet
van gemaakt. Hij was vertegenwoordiger in
bladen. Hij ging langs de deur voor de Geïllustreerde Pers. Mensen konden bij hem
een blad bestellen. Als ze drie maanden
abonnee bleven kreeg hij twee gulden vijftig.”

Teamwerk bij de strandpolitie
“Zelf werkte ik ook. Begin jaren zestig ben ik
bij de strandpolitie gegaan en daar ben ik
gebleven tot mijn vijfenzestigste. Eerst zat ik
in Kijkduin, daarna op Scheveningen. Ik
werkte elk jaar van 15 mei tot eind augustus
en in de winter was ik thuis. Je maakte daar
veel mee: zoekgeraakte kinderen, huilende
moeders en kinderen, strandfeesten, sportwedstrijden en soms ook drenkelingen. Ik
had altijd de koffiepot klaar staan. Voor mij
was het betaalde vakantie. Ik zat altijd in de
zon. En als het geen mooi weer was, gingen
we jutten. Dan liepen we naar Wassenaar
en weer terug. Ik kon als geen ander munten in het zand herkennen. Het meest lucratief was als we sepia gingen zoeken. Dat
hang je in een vogelkooi. Die verkochten we
door het hele land voor een gulden per stuk.
Dan werkten we als een team. De één ging
zoeken, de ander wassen en drogen en
weer een ander zorgde voor het vervoer.

Toen ik in 1983 vertrok, kreeg ik een groot
afscheidsfeest. En de boot van de strandpolitie, de Neeltje Jacoba, is naar mij vernoemd. De strandpolitie was echt een hechte familie; we deden alles met elkaar. En
nog. Al ben ik 92, nog steeds heb ik contacten met mensen uit die tijd. Vorig jaar namen ze me mee naar de strandtent, die
naast de politiepost in Scheveningen stond.
De zoons van de toenmalige eigenaar staan
nu in de zaak. Ze verwelkomden me heel
hartelijk en hebben hun vader nog opgebeld. Die kwam meteen. Een hele leuke
dag.”

Zes cent voor een tonnetje warm water
“De buurt is in de loop der tijd wel veranderd, maar ik heb er altijd met plezier gewoond en nooit problemen gehad. Toen ik
hier kwam wonen waren er veel meer winkeltjes: slagers, groenteboeren, maar ook
winkels die je nu niet meer hebt, zoals lorrenboeren en een waterstoker. Die was op
het Oranjeplein. Voor zes cent brachten ze
een tonnetje warm water voor de was. Na
een tijd kreeg je hier in de buurt de hoeren.
Misschien waren ze er in 1957 ook al wel,
maar was ik nog te naïef. Er waren er veel
in de buurt. Op de Oranjelaan werd getippeld bij het leven. Ik heb altijd honden gehad en liep daarmee door de buurt. Ik kende
al die meisjes en zij mij. Ik maakte met allemaal een praatje. Heel gezellig. Later stonden ze ook op het Oranjeplein. Daar waren
ook mannen. Op de bankjes in het park
daar gebeurde ’s nachts van alles. Op het
Groenewegje zaten ze in een kamer. Mijn
man viste daar altijd. Altijd als hij vrij was,
zat hij daar. De meisjes van het Groenewegje maakten een praatje met hem of gaven hem wat te eten. Ze bakten vaak pannenkoekjes. Het gebeurde meer dan eens
dat hij met etenstijd thuiskwam en tegen me
zei: ”Nel, die meisjes hebben me al van die
lekkere pannenkoekjes gegeven.” Ik wist
niet beter. De meisjes hoorden bij de buurt.
Later kwamen er veel mensen bij in de buurt
uit allerlei verschillende landen: Ieren, Grieken, Turken, Marokkanen en wat al niet. Ik
heb dat nooit een probleem gevonden. Ik
vond het altijd gezellig als er weer nieuwe
mensen kwamen. Vaak kwamen ze na de
Ramadan met het Suikerfeest zoetigheid
brengen. Met bijna iedereen die in de straat
kwam wonen kon ik het goed vinden.”

Kippensoap: Stay Okay-kippen
Op de lentereceptie van stichting Buurtstation heeft u allen kunnen proeven. Het was
een grote schaal vol en het is nog steeds
een mondvol: de ’Stationsweg-eiersalade’.
Gelukkig waren de receptiegangers tevreden. En bracht uw kippenreporter uw welgemeende complimenten over aan de twee
dames in haar achtertuin. Ze genoten enige
weken zichtbaar van hun succes en zagen in
dat gezinsuitbreiding noodzakelijk is om een
Stationsweg-eieren-verkooppunt te starten.
Maar inzien is iets anders dan het daadwerkelijk toegeven aan veranderingen. Ze proberen braaf hun eitjes te produceren. Althans: één van de dames legt het ei en de
andere kakelt opgelucht als er weer zo’n
mooi wit handelswaar in het hok achterblijft.
Maar echt opschieten doet het niet; het duurt
wel twee weken om een leeg doosje voor 6
scharreleieren van de Fresh & Snack te vullen. Op een ochtend kwamen ze kakelend
aangerend: “We gaan ervoor, maar je moet
niet van die dulle legbatterij-dames gaan
kopen. Ga onze collega’s van de Binckhorst
alsjeblieft redden. We hebben gehoord dat
de Binckhorst nu ontwikkeld gaat worden.
Wethouder Norder gaat zich nu aan onze
buren wijden. Naast de varkensflat komt vast
een wolkenkrabber voor kippen! En zo hoog
kunnen wij niet vliegen!”
Eigenlijk was het een duurzaam idee van de
dames. Om onze tuin open te stellen voor
vluchtelingen uit de Binckhorst. Althans natuurlijk alleen de vrouwelijke vluchtelingen.
Jaren geleden hebben we al ervaren dat een
viriele haan niet zo welkom is onze buurt.
Maar een groep jonge hennen met een
scharrelachtergrond……
Het danstheater Korzo 5hoog is tijdelijk het
bruisende culturele middelpunt van een ontluikend stukje Nieuw Den Haag. Met de toneelkijker werd voor de voorstelling en in de

pauze het scharrelkippengebied in kaart gebracht. Er liepen zowaar al wat kuikens rond.
Tijd voor de jacht. Na een investering van
drie voorstellingen nam uw reporter een dagje vrij en ging op pad, gewapend met vangnet, wat handjes graan en een grote doos op
de stevige oranje bakfiets. Het viel niet mee.
Het einde van de jacht was niet een volle
doos, maar uitputting.
Een beetje bezweet en met een doos waaruit
nerveus gekrabbel en gekakel klonk werd de
terugweg aanvaard. We kwamen aan bij het
Rijswijkseplein. En tot onze stomme verbazing begrepen we dat we hier niet meer
mochten oversteken met de fiets. Hoe dan?
De tramhalte bleek nog te functioneren. Geholpen door in lichtgevend geel gestoken
heren die met hun fluitje en knalroze pionnen
goochelden, werd het openbaar vervoer in
beweging gehouden. Maar oranje fietsen met
grote dozen mochten er niet door, die moesten afslaan naar het Spui.
En toen knapte er iets. Zo’n wiebeldoos met
kippen en kuikens op de fiets is een hele
verantwoordelijkheid. Een minuutje te lang,
een dorstig hulpgeroep uit je oververhitte
doos en je hebt de partij van de dieren op je
nek. En later, hoe moet dat met de eieren?
Want zoals u weet wordt nu de rails vernieuwd, maar daarna de bestrating vernieuwd en vervolgens wordt weer alles opengegooid voor de herinrichting van het Stationsplein vanwege Randstadrail. Dus je kunt
wel een productiebedrijf starten, maar als je
een paar kippen al niet op tijd op locatie kunt
krijgen, hoe moet je dan de eierleverancies
op tijd garanderen?
Misschien krijgt uw kippenreporter spijt. Als u
wat kipjes tegenkomt in de buurt van de Stay
Okay, dan weet u hoe ze daar komen.
Madeleine Steigenga

Eenzaam, maar niet alleen
“In de straat heb ik het altijd naar mijn zin
gehad en nog steeds. Ik deed altijd veel
voor de buurt en de mensen wisten me altijd
te vinden. Een boodschappie voor die en
een praatje met die als ik m’n stoepje aan
het vegen was. Nu ik zelf oud ben, merk ik
wel dat dat minder is in de straat, hoewel ik
een paar goede buurvrouwen heb. Als er
iets aan de hand was, konden ze ook altijd
bij mij terecht. Op een dag stond een overbuurvrouw op het balkon: “Kom eens kijken
Nel”, zei ze, “ Jaap
doet zo raar”. Ik ging
kijken. Hartstikke dood,
die Jaap. Ik zeg tegen
haar: “Jaap is dood.”
Zij wou me niet geloven, maar het was echt
zo. En dan ging ik alles
regelen en ze stuurden
mij erop uit om het aan
familie te gaan vertellen. Nu kom ik niet
meer veel buiten. Ik zie
heel erg slecht en dan
is het op mijn leeftijd
gevaarlijk om op straat
te lopen. Een rollator
heb ik wel, maar die
gebruik ik niet. Dat is
voor oude mensen. Ik
zit dus noodgedwongen thuis. Dat is soms
best eenzaam, maar
niet alleen. Ik heb veel
mensen die voor me
klaarstaan, me bellen
of langskomen. En
elke avond om acht
uur ‘Goede tijden,
Slechte tijden’.
Amieke Vos
en Vries Kool

Stationsbuurtnostalgie: Voetbal
Na de schuilkelder kwam er op het Hofwijckplein een keurig met hekjes omgeven grasperk wat een tijd later weer moest plaatsmaken voor een parkeerterrein. Bij gebrek aan
auto’s was dit een ideale plaats om te voetballen. De opritten fungeerden met een paar
jassen er op als doelpalen en er werd menig
‘freddie keetje’ uitgevochten. Deze benaming
was een verbastering van het Engelse friendly game, maar dat wisten we toen nog niet.
Ons Engels was niet van het niveau van de
kinderen in deze tijd.

ze dat te vertellen. We moesten allemaal
mee naar ’t bureau, dus liepen we voor hen
uit de Oranjelaan op. Eén van de dienders
vertelde nog dat we niet moesten denken
aan weglopen, want hij had een dingetje in
zijn zak dat veel harder kon lopen. (Ach, ach,
ach!) Peter was niet onder de indruk, hij zette
het op een lopen en verdween om de hoek
van het Rijswijkseplein. Op het bureau aangekomen werden we danig aan de tand gevoeld, maar we logen om het hardst dat we
die jongen nog niet kenden! Hij was er voor ’t
eerst. Vooral Joop de Mol moest het ontgelSommige jongens waren bijzonder handig
den, hij was de oudste en als lange slungel
met hun voeten en wisten met een ouwe
kreeg hij de meeste aandacht. Eén van die
tennisbal je akelig in de luren te leggen.
kerels greep hem in z’n blonde peenhaar en
Vooral Cees van der Heuvel blonk hier in uit,
trok hem alsmaar naar zich toe terwijl hij
hij droomde er al van binnen enkele jaren
probeerde de waarheid er uit te schreeuwen.
geselecteerd te worden voor het Nederlands
Maar Joop hield stand terwijl de tranen in z’n
elftal. Jammer, ik heb hem niet hoger zien
ogen stonden! IK-WEET-HET-NIET!!!
voetballen dan het eerste van V.V. Cromvliet.
Later werd Joop zanger en heette toen John.
Maar toch…!
Ja, inderdaad, de vader van John en Linda!
Juist toen we een keer een wat grotere bal
De Mol senior zat ook al in de muziek, hij
hadden bemachtigd was het weer zo ver;
was als ik me goed herinner accordeonist en
iemand had naar het politiebureau Huygens- woonde op het achterste pleintje.
park gebeld dat ze bang waren voor hun
Natuurlijk hebben wij ook een voetbalclub
ruiten. Niet geheel ten onrechte, want er waopgericht. Met de originele naam DVO, daar
ren nog veel ramen met ‘oorlogsglas’, als je
zijn er volgens mij nog een paar honderd van
er alleen maar door keek zat er al een barst
in Nederland; Door Vrienden Opgericht! Ons
in! En we werden groter, we gingen steeds
veld was op één van de vele braakliggende
harder trappen. We werden verrast door
weilandjes op de Binckhorst waar we wel
twee ‘russen’ die plotseling de hoek om kwaeens tegen Maasstraat speelden. Maar we
men. Lange regenjassen, hoed op; je herwaren kansloos; zij hadden een vader die
kende die kerels normaal op een kilometer
hen trainde en echte tenues, terwijl wij nog
afstand, maar nu dus niet. Met barse stem
niet eens allemaal echte voetbalschoenen
werd ons gesommeerd de bal in te leveren,
hadden….
maar die had Peter Eykendal al onder z’n
blouse gestopt. En we waren niet van plan
Guus’
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Jos Jas drogisterij Stationsweg 63

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.

GFH

Specialist in voedingssupplementen +Postkantoor

GFH

tel. 360 52 33

Wagenstraat 143-A
Sleutelspecialistsmeets@hotmail.com
Tegen inlevering van deze advertentie en bij besteding vanaf € 10,=
ontvangt u van ons een handige “Keylight” (één per klant).
Deze aanbieding geldt t/m augustus, of zolang de voorraad strekt.

Het WK is inmiddels begonnen en net zoals 2 jaar geleden vinden de INTAC Oranje Dagen
plaats bij studentenvereniging INTAC! Alle wedstrijden van het WK worden bij ons live uitgezonden op grote schermen. De hele sociëteit is oranje gekleurd en bier en fris kost slechts 1
euro. Ons café ligt aan de achterkant van het Huijgenspark, Zieken 190. Graag zien wij de
bewoners van de stationsbuurt tegemoet tijdens de INTAC Oranje Dagen!
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