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 Jazz in de gracht 2012  
was in veel opzichten een festival van uitersten. Een  zonnige vrij-
dagavond werd opgevolgd door een met enkele stortbuien  opge-
luisterde zaterdag. Erg knap van de organisatie hoe ze zich aan 
de weersomstandigheden aanpasten.                      Zie pagina 9. 

Op 16 augustus organiseerde de 
Moskee El Mouhsinin een openbare 

iftarmaaltijd in het Huijgenspark om 
met de bewoners van de Stations-

buurt de Ramadan te vieren. 
Een geslaagd initiatief. 

Ondertussen in het Park: Iftarmaaltijd voor Stationsbuurters 

Tanja Smit is een veelzijdig kunstenaar. 
Krantenpapier, fotografie, Japanse inkt,  
ei-tempera: ze gebruikt het allemaal. 

zie interview op pagina 10. 

Tanja Smit  
speels beroep  
op zintuigen 

Logeren  
in de Stationsbuurt 

Aan de buitenkant is er vaak niets van te zien, 
maar achter veel gevels logeren mensen van over 
de hele wereld. 
We bezochten een aantal bed&breakfasts in onze 
buurt.                                                zie pagina 5. 

Hoewel veel buurtbewoners Bakker Vlinder al hebben gevonden, is 
de winkel in het hoekje van het Wagenplein nog niet iedereen opge-
vallen. En dat terwijl er dagelijks o.a. verse .biologische broden, klei-
ne witte en bruine broodjes, kunstig gedraaide kaasstengels, goed-
gevulde krentenbollen, halal saucijzenbroodjes, kaascroissants en  
taarten en gebakjes gebakken worden door het bijzondere perso-
neel. De redactie nam een kijkje.          Zie het verslag op pagina 11.  

Bakker Vlinder op het Wagenpleintje 

Huijgenspark Festival 2012 
Op 15 en 16 september 
vond in het Huijgens-
park het gelijknamige 
festival plaats. Na de 
verregende editie van 
2011 werkte dit jaar het 
weer een stuk beter 
mee.  
Hoogtepunten waren de 
buurtpicknick en de 
voorstellingen van het 
Stations Buurt Theater 
met Op Weg; een 17e 
eeuwse roadmovie door 
de dan nog niet be-
bouwde Stationsbuurt. 
 
Een impressie van de 
verschillende activitei-
ten is te vinden op  

pagina 7. 
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Hollands Spoor op internet 
HS staat geheel in kleur op: 

www.buurtstation.nl/wijkkrant 
 

http://twitter.com/BuurtStation 
 

www.facebook.com/BuurtStation  
 

Klik hier voor aanmelden NIEUWSBRIEF of: 
http://buurtstation.us5.list-manage.com/vcard?

u=2bca16a35d0d04332b332ac8c&id=e73a80cd7f 

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

Werkgroep Bouw en Visie 
houdt ontwikkelingen op het gebied van 
bouwplannen in de gaten en probeert daar 
een visie op te ontwikkelen. 
Voorzitter: Madeleine Steigenga 
 

Werkgroep Verkeer  
problemen en ideeën rond verkeer en ver-
voer.  
 

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

Digitale muurkrant 
De „digitale muurkrant‟ staat in de etalage 
van het Buurtstation aan de Stationsweg.  
Buurtnieuws kan op de website én op de 
muurkrant geplaatst worden.  
Het Buurtstation mag een gedeelte van de 
pagina‟s voor advertenties inruimen. Wilt u 
een nieuwsbericht insturen of adverteren? 
Mail: buurtstation@zonnet.nl 
 

Groot Wijk Overleg   
Het GWO is dé vergadering waar buurtbe-
woners onderwerpen die te maken hebben 
met de buurt aan de orde kunnen stellen. 
Bijvoorbeeld zwerfvuil, gevaarlijke verkeers-
situaties of een gebrek aan groen in uw 
straat. Op het GWO kunt u uw klachten en 
ideeën direct met gemeenteambtenaren, de 
wijkagent en woningcorporaties bespreken. 
Voorzitter is Harrie Kampf. Het Buurtstation  
is gastheer en voorzitter van het GWO. Er 
wordt zo veel mogelijk geprobeerd direct 
oplossingen te vinden. Als dit niet mogelijk 
is, omdat er bijvoorbeeld iets uitgezocht 
moet worden, let het Buurtstation op het 
nakomen van de afspraken. 
De ervaring leert dat het de moeite waard is 
om het GWO bij te wonen omdat ideeën en 
klachten veelal naar tevredenheid worden 
behandeld.  
Het GWO vindt 6 keer per jaar plaats op 
woensdagavond.  
Onderwerpen voor het GWO kunt u mailen 
aan buurtstation@zonnet.nl  
 

Buurtbewoners zijn van harte welkom  op 
het GWO:  

Parada, Van Limburg Stirumstraat 280 
De volgende GWO-bijeenkomst is op  

7 november  
Aanvang 19.30 uur. 

 

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

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

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

Maatschappelijk werk 
Spreekuur in Parada 
424 80 00  
 

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

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

Stichting Samen Sterk 

Buurtkrant Hollands Spoor is 
een krant op A3-formaat van 8 
of 12  pagina‟s, die wordt 
gemaakt door enthousiaste 
vrijwillige buurtbewoners.  
Hollands Spoor wordt geheel 
gefinancierd door sponsors en 
adverteerders. 
De krant wordt huis-aan-huis in 
de Stationsbuurt rondgebracht 
en in winkels en horeca in 
stapeltjes neergelegd.  
Hollands Spoor verschijnt 4  
keer per jaar in een oplage van 
4.000 stuks. Daarmee bereikt u 
zo´n 8.000 buurtbewoners!  
 

Volgende edities: 
 

Prijzen: 
Hele pagina 1040 mm

2
 € 440 

1/2   pagina   520 mm
2
 € 220 

1/4   pagina   260 mm
2 

€ 110 
1/6   pagina   173 mm

2 
€   85 

1/8   pagina   130 mm
2 

€   55 
1/16 pagina     70 mm

2 
€   35 

 
De advertentie wordt tevens 

gratis geplaatst op de website:  
www.buurtstation.nl/wijkkrant 

 

U krijgt gratis hulp bij de op-
maak van de advertenties.  

 

hs@buurtstation.nl 

Nood: 112 
Politie Haaglanden 
Wijkagenten Ester van Aalst en 
Simon Daw,  
bureau Hoefkade 350: 
algemeen telefoonnummer:  
0900 8844, of mail naar 
Ester.van.aalst@haaglanden.politi
e.nl  of  
simon.daw@haaglanden.politie.nl. 
 
Brandweer 424 46 44 
 
Doktersnacht/weekend dienst 
346 96 69 
 
Gemeentelijke Diensten: 
Klachten, meldingen, vragen e.d. 
14070 
Meld- en Steunpunt Woonoverlast 
(www.denhaag.nl/woonoverlast)  
werkdagen 8.00 tot 20.00  

Bestuur 
 

De bewonersorganisatie doet van alles voor 
de buurt en zijn bewoners. We steunen initi-
atieven van anderen in de buurt zoals Kin-
derkoninginnedag, Straatspeeldagen en het 
Springkussenfestival. En dan hebben we 
natuurlijk ook nog onze eigen initiatieven: 
lentereceptie, buurtfeest met buurttheater. 
Maar via ons kunnen mensen ook met wen-
sen en kritiek terecht op het Groot Wijk 
Overleg, waarop ook gemeente en diverse 
instellingen aanwezig zijn. Vaak gevolgd 
door maatregelen waarmee een probleem 
wordt opgelost of een wens vervuld. Als 
bestuur doen we ons werk niet alleen, maar 
weten we ons gesteund door werkgroepen, 
door de redactie van deze wijkkrant 
'Hollands spoor', de webmaster en verschil-
lende andere vrijwilligers. 
 

Daar kunnen best wat meer mensen bij, in 
het bijzonder bij het bestuur, waar veel af te 
handelen kwesties het eerst belanden. Re-
den om de oproep aan onze buurtgenoten 
zich te melden als vrijwilliger bij het Buurt-
station via  
buurtstation@zonnet.nl.  
 

Samen denken over samen doen 
 

Het zal duidelijk zijn dat Buurtstation er niet 
alleen is voor buurtbewoners die wensen en 
problemen aan de vergadertafel naar voren 
brengen. We zien ook graag dat mensen in 
de buurt met elkaar contact zoeken en sa-
men iets ondernemen wat met gedeelde 
interesse of passie te maken heeft. De men-
sen die dat doen in de vorm van het Stati-
ons Buurttheater zijn daarvan een voor-
beeld, evenals de groep mensen die samen 
koken. Het zou mooi zijn als meer mensen 
bij deze gedeelde activiteiten in onze buurt 
betrokken raken. Wellicht bij genoemde ac-
tiviteiten, maar er is veel meer denkbaar: 
een leesclub, een wandelgroep, gezamenlij-
ke bezoeken aan theaters of musea, samen 
sporten, mensen die graag vertellen over de 
plaats waar ze ooit vandaan kwamen. Wel-
licht een goed idee om op de bewoners-
avond te horen waar de belangstelling naar 
uit zou gaan.  
Buurtstation wil dan graag een handje hel-
pen om één of meer gezamenlijke activitei-
ten op de rails te zetten. 

 

Bestuur Buurtstation: 
 

samen denken over samen doen. 

De bezuinigingen van de gemeente leiden 
tot forse vermindering van het voorzienin-
genaanbod in Den Haag. Ook een aantal 
bibliotheken moet eraan geloven, waaron-
der de vestiging Schilderswijk, die aan on-
ze wijk grenst.  
Om te zorgen dat tenminste de kinderen 
van de Schilderswijk en de Stationsbuurt 
laagdrempelig boeken kunnen blijven le-
nen is er nagedacht over een manier om 
(een deel van) de bibliotheek te behouden.  
De uitkomst is dat de bibliotheek intrekt bij 
buurthuis De Mussen en daar twee lokalen 
vult met boeken, die kinderen uit de buurt 
kunnen lenen. De kinderen zijn welkom in 
de nieuwe jeugdbieb vanaf de eerste week 
van januari 2013. 

Advertenties  

bezorging 
#28, half dec. 
#29, half maart 
#30, half juni 
#31, eind sept.  

deadline  
23 november ‘ 
1 maart ‘13 
1 juni ‘13 
15 september 

Buurtstation en Zebra zoeken deelnemers 
bij een project dat we  'Quartier Couture' 
hebben gedoopt. Het gaat om een project 
met bewoners van de Stationsbuurt - een 
buurt wel eens aangeprezen als 'Quartier 
Latin' - en om het ontwerpen van kleding. 
 

Het project behelst een creatieve toevoe-
ging aan de naailessen voor vrouwen in de 
buurt. Deze lessen worden al tijden in 
Buurthuis Parada gegeven. Deze keer 
wordt met een speciale groep een wedstrijd 
in kledingontwerpen georganiseerd, met 
een tentoonstelling en modeshow op het 
eind. 
 

Voor iedereen 
Voor deelname aan die speciale groep nodi-
gen we ook graag buurtbewoners uit met 
een Nederlandse achtergrond en die niet zo 
vaak in Parada te zien zijn. Mannen die iets 
met mode en kledingontwerpen hebben zijn 
ook welkom. Een brede invitatie dus, want 
het project is pas echt geslaagd als er con-
tacten ontstaan tussen mensen die anders 
weinig of niet met elkaar omgaan.  
 

Bijdragen aan het project kan op verschil-
lende manieren. Zo kunnen we op het eind 
van het traject goed mensen gebruiken voor 
de organisatie van de modeshow en de ten-
toonstelling van ontworpen kleding. Maar 
we denken vooral aan deelnemers aan de 
speciale groep die met naald en schaar aan 
de gang gaat. Daarbij kan je voor twee be-
naderingen kiezen: 
a. geheel nieuwe kleding ontwerpen (voor 

de enkeling die dit wil en kan) 
b. verbijzondering/re-stylen van bestaande 

kleding 

De begeleiders 
Creatieve suggesties voor verbijzondering 
van/re-stylen van kleding worden gegeven 
door Simone ten Bosch en Christine Lahey. 
Christine zal ook een demonstratie geven 
wat je kunt doen met nieuwe materialen. 
Simone zal suggesties doen in de sfeer van 
gerecyclede materialen. Joke Komen kan 
inspiratie aandragen met beeldmateriaal 
van modetrends, verschillende stijlen en 
straatdracht. 
 

Praktische informatie 
De naailessen in Parada zijn begonnen in 
september. Aansluitend en na de herfstva-
kantie krijgt dit bij de speciale groep vanaf 
dinsdag 6 november een creatief vervolg 
met de invulling van 'Qartier Couture'.   
Tijden: dinsdagochtend 9.15 - 11.15 uur.  
Als er veel belangstelling is, kan worden 
gekeken naar mogelijke uitbreiding met an-
dere dagdelen en kunnen we ook bezien of 
er aanvulling mogelijk is met mensen die 
vanaf 6 november zouden willen meedoen. 
 

Tegen juni 2013 zal in Parada de ontwerp-
tentoonstelling plaats vinden. De modeshow 
hopen we als onderdeel van de Pareldag te 
presenteren, mogelijk als afsluitend evene-
ment in the House of Music. 
 

Het is nieuw en heel bijzonder. We hopen 
op aanmeldingen van mensen die net zo 
enthousiast zijn als wij. 
 

Joke van Gemmert 
Simone Ten Bosch 
Joke Komen 
Harrie Kampf 
 

Project: Quartier Couture 

Jeugdbieb bij De Mussen 

mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/BuurtStation
http://buurtstation.us5.list-manage.com/vcard?u=2bca16a35d0d04332b332ac8c&id=e73a80cd7f
mailto:webmaster@buurtstation.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
mailto:j.vangemmert@zebrawelzijn.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl
mailto:Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl
mailto:simon.daw@haaglanden.politie.nl
http://www.denhaag.nl/woonoverlast
mailto:buurtstation@zonnet.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
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Vanaf januari 2013 start de opleiding 
buurtconsulent in buurtcentrum Pa-
rada. Deze opleiding is speciaal voor 
vrouwen en ideaal voor moeders.  
 

Als buurtconsulent voer je veel ver-
schillende werkzaamheden uit. Bij-
voorbeeld: 

Een zorgvrager ondersteunen bij 

huishoudelijke taken. 

Helpen bij activiteiten in een buurt-

centrum. 
 

 Met een zorgvrager mee naar een 

gesprek op school of bij een arts. 
 

Ook de doelgroep waarmee je werkt 
kan heel verschillend zijn. Van jonge 
mensen tot ouderen.  
 

Tijdens de opleiding leer je over de 
verschillende werkzaamheden van 
een buurtconsulent. Hierbij ga je 

voor jezelf ontdekken wat jou leuk 
lijkt.  
 

Bij de opleiding heb je eerst twintig 
weken les en daarna twintig weken 
stage. De lestijden zijn van negen 
uur tot twaalf uur en van één uur tot 
drie uur. Op woensdagmiddag en 
tijdens de schoolvakanties zijn er 
geen lessen. De lessen worden ge-
geven bij buurtcentrum Parada aan 
de Van Limburg Stirumstraat 280. 
 

De kosten voor de opleiding komen 
in totaal op ongeveer € 300,-. Dit 
kan in drie keer betaald worden.  
 

Is dit iets voor jou? Of heb je nog 
vragen? Kom gerust langs bij buurt-
centrum Parada  
of bel naar 070 424 82 67.  

Opleiding buurtconsulent  
in buurtcentrum Parada 

De gemeente Den Haag heeft een 
'kwartiermaker' opdracht gegeven een 
visie te ontwikkelen op de Stationsweg 
in relatie met de ondernemers die daar 
hun bedrijf hebben. Martijn van Weert 
van Stadsconcepten is deze kwartierma-
ker. Hij startte met het interviewen van 
een grote groep ondernemers.  
 

Op 1 augustus is er een kleine bijeen-
komst geweest, met zo‟n tien onderne-

mers, maar na de vakantie op woensdag 
5 september was de eerste grote bijeen-
komst bij City Mondial. Het doel van de 
bijeenkomst was kennisuitwisseling en 
een stimulerende netwerkbijeenkomst 
met een borreltje na. 
 

Opmaat naar ondernemersvereniging 
Stationsweg 
Hans-Peter Klazenga van City Mondial 
startte de bijeenkomst met een korte 

toelichting over haar 
functie voor de Stati-
onsbuurt. Zij beschikt 
bijvoorbeeld over een 
potje gemeentegeld 
om extra faciliteiten te 
kunnen betalen voor 
de buurt. Frank Man-
nes van de Kamer van 
Koophandel gaf uitleg 
over hoe een onderne-
mersvereniging op te 
zetten, en wat daar de 
voordelen van zijn. 
Niet alleen de buurt 
versieren met lampjes 

en vlaggetjes op feestdagen, maar voor-
al het samen één vuist kunnen maken 
waar het gaat om de gezamenlijke on-
dernemersbelangen. Het werd direct 
duidelijk dat die samenwerking absoluut 
nodig is in het vergaren van kennis en 
het inschatten van de belangen. 
 

Plannen gemeente niet overal bekend 
Toen Ben Veen namens de gemeente 
Den Haag een korte toelichting hield 
over de komende herinrichting van het 
Stationsplein en het brede deel van de 
Stationsweg, 'brak de pleuris uit'. Een 
grote groep ondernemers leek voor het 
eerst te horen en zien dat in 2015 het 
brede deel van de Stationsweg en het 
Stationsplein wijzigt naar eenrichtings-
verkeer. Jammer genoeg voor hen bleek 
het moment van inspraak al enige maan-
den voorbij!  
Een gemiste kans, die wél de noodzaak 
toont van samenwerking tussen onder-
nemers - die vaak niet in de Stations-
buurt wonen - voor kennisoverdracht 
over de vele plannen in onze buurt. Dia-
na Toby, onderneemster van Het Hof 

van Venus, hield als laatste spreekster 
een betoog waarin ze haar collega's op-
riep om een ondernemersvereniging op 
te starten. 
Het is te hopen dat een aantal belang-
hebbenden hun schouders eronder wil-
len zetten. Deze bijeenkomst - er had-
den zeker 35 ondernemers gehoor ge-
geven aan de uitnodiging - was in elk 
geval een prima aanzet. 
 

Madeleine Steigenga 

Samenwerking tussen de Stationswegondernemers: een noodzaak 

 

Computercursussen   

voor beginners  

in de Sprong 
 

Computercursussen in uw eigen wijk 
Computers en internet. Je kunt bijna niet 
meer zonder. 
Kunt u nog niet met een computer werken 
en wilt u dit graag leren? Kom dan naar 
Computerwijk. 

 

Laagdrempelig 
Computerwijk zorgt voor computer-
cursussen in de eigen wijk. U volgt de cur-
sus samen met andere buurtbewoners. De 
lessen worden gegeven door docenten bij u 
uit de buurt. Zo leert u werken met de com-
puter in een vertrouwde omgeving. 
 

Certificaat 
Aan het eind van iedere cursus ontvangt u 
een certificaat. 
Meer informatie en aanmelden 
 

Wilt u meer weten over de Computerwijkcur-
sussen? Of wilt u zich aanmelden? Neem 
dan contact op met de coördinator van Com-
puterwijk bij u in de buurt. Dat is: Patricia 
Haverkort, ouderenconsulent, 
p.haverkort@zebrawelzijn.nl,  
telefoon 4248113  of 4248130 (receptie). 
 

Prijzen van de cursussen 
De cursussen Dubbelklik en Dubbelklik plus 
kosten € 10,- inclusief cursusmateriaal. De 
cursus Dubbelklik XL kost € 15,- en de cur-
sus Digitale Overheid € 20,-. 
 

 

Cursusaanbod 
 
Dubbelklik 
De cursus Dubbelklik is voor mensen die 
nog geen ervaring hebben met een compu-
ter. U begint met oefenen met het toetsen-
bord en de muis. Verder maakt u kennis met 
e-mail, internet en het tekstverwerkings-
programma Word. Uw Nederlands hoeft niet 
heel goed te zijn. Dubbelklik bestaat uit zes 
lessen van 2 uur. 
  

Dubbelklik Plus 
Deze cursus is een vervolg op de cursus 
Dubbelklik. U gaat verder oefenen met de 
muis, het toetsenbord, internet, e-mail en 
Word. Deze cursus bestaat uit zes lessen 
van 2 uur. 
 
 Dubbelklik XL 
Bij de cursus Dubbelklik XL kiest u samen 
met uw medecursisten en de docent wat u 
verder wil leren op de computer. U kunt bij-
voorbeeld kiezen voor digitale fotografie, 
chatten, gebruik van de webcam of internet-
bankieren. Deze cursus bestaat uit negen 
lessen van 2 uur. 

  

De digitale overheid 
De overheid biedt steeds meer diensten di-
gitaal aan. Veel mensen vinden het ingewik-
keld om hier gebruik van te maken. Compu-
terwijk heeft daarom een cursus ontwikkeld 
die u op weg helpt hierbij. U oefent tijdens 
de cursus met surfen op het internet, stap-
voor-stap zoeken van overheids-informatie, 
veilig internetten en het invullen van formu-
lieren. Ook komt de digitale handtekening 
DigiD aan de orde, die nodig is voor veel 
digitale overheidsdiensten. Deze cursus be-
staat uit zes lessen van 2 uur en is voor 
mensen met niveau Dubbelklik XL. 
  

 

Wijkcentrum de Sprong 
Pavil joensgracht 33 

Patricia Haverkort,  
Ouderenconsulent 
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
 

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

Op de donderdagmiddagen is er 
een klaverjasgroepje in de Sprong. 
Deze bestaat nu uit 5 heren, men-
sen zijn dus van harte welkom zo-
wel mannen als vrouwen. 
Kosten geen, vereiste wel kunnen 
klaverjassen. 

U kunt zich opgeven op telefoon-
nummer 070-4248130 wijkcentrum 
de Sprong, dan wordt uw naam en 
telefoonnummer genoteerd en zal 
vrijwilliger en bewoner Henk van de 
klaverjasclub u terugbellen. 

Samen Fit 
Meer Bewegen Voor Ouderen (55+) m/v 

 

Wekelijks op maandag 13:30 - 14:15 uur 
 

Het nieuwe seizoen is gestart op maandag 3 september 2012. 
Proefles eenmalig is gratis. U kunt gewoon binnenlopen voor aan-
vang van de les, om eens te komen kijken/meedoen. 
Bij voldoende deelname start een 2e les om 14.30-15.15 uur. 
 
Wekelijkse lessen met uitzondering van de maanden juli en augustus.   
 
Waar:   WDC De Sprong, Paviljoensgracht 33 
 

Wat:   Les van een gediplomeerde MBVO-vakkracht  
 

Wie:  Bewegen voor iedereen vanaf 55 jaar. 
 

Kosten:  Per maand € 6,-, met ooievaarspas € 3,-  
 

Info en inschrijvingen 
Ouderenwerk Zebra  4248130  /  4248113. 
 

Deze activiteit wordt voor u georganiseerd door het team Participatie en 
Lichte Zorg, afd. ouderenwerk in samenwerking met haar vrijwilligers. 

Klaverjasgroepje 

mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
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Winkelruimtes aan de Stationsweg gerenoveerd 
 
Na een grootschalige renovatie zijn eind sep-
tember de winkelruimtes van Stationsweg 69 
en 75, en de bovenwoningen van Stations-
weg 69A opgeleverd. Zowel de buitenzijde als 
de binnenzijde van de beide panden zijn vol-
ledig gerenoveerd en gemoderniseerd, waar-
door ze voldoen aan de laatste energiepres-
tatienormen. Voor de woningen is zelfs een 
energielabel A afgegeven. 
 

Winkelpanden Den Haag is eigenaar van de 
panden.  Zij willen de kwaliteit en aantrek-
kingskracht van Haagse winkelgebieden ver-
hogen en het functioneren van de hoofdwin-
kelstructuur van de gemeente versterken. 
Winkelpanden Den Haag heeft ook elders in 
de stad bezit, onder meer op de Paul Kruger-
laan en op het Tesselseplein. 
 
Voor de opgeknapte winkelruimtes op de Sta-
tionsweg zoekt Winkelpanden Den Haag nog 
enthousiaste ondernemers. Geïnteresseer-
den kunnen terecht op het kantoor van Win-
kelpanden Den Haag aan de Amsterdamse 
Veerkade 23 of bellen naar 070 3106177 voor 
meer informatie. 

 Amy Koek 
Artist impression Stationsweg 75  

In 2013 bestaat het gebouw van de voormalige St. 
Jozefschool, aan de Van der Duynstraat 65, 111 
jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert 
de huidige bewonersvereniging Alte Wik een feest 
en een tentoonstelling. Ook maken 
zij een boek over de geschiedenis 
van het schoolgebouw.  
 

De afgelopen 111 jaar is het ge-
bouw door veel mensen ge-
bruikt. Tot in de jaren ‟70 hebben er 
verschillende scholen in gezeten en 
sinds 1981 zijn er atelierwoningen 
gevestigd (zie ook het interview met 
Tanja Smit in deze krant op pagina 
10 – red.).  
 

Kent u het gebouw? Misschien was 
u een oud-leerling, oud-leerkracht, 
voormalige gebruiker, buurman/-
vrouw, en heeft u er speciale herin-
neringen aan. Wellicht heeft u nog 
oude foto's. Uw bijdrage kan ons 
helpen met het schrijven van de 
geschiedenis van het schoolge-
bouw. Per e-mail ontvangen wij 
graag uw bijdrage.  
 

Wilt u op de hoogte blijven van onze 

activiteiten en wilt u het jubileum met ons meevie-
ren, meld u dan aan voor onze mailinglijst via  
e-mail:  sintjozefschool111jaar@gmail.com.  

St. Jozefschool zoekt  

oud-leerlingen/-leraren/-bewoners 

De bekende witte huizen aan de Spinozastraat zijn niet 
meer. Afgelopen zomer leek het alsof er een spookhuis uit 
een griezelfilm was neergezet. Maar ook die is inmiddels 
met de grond gelijk gemaakt.  
Binnenkort start Staedion hier met de bouw van acht grond-
gebonden woningen met eigen parkeerplaats.  

Afscheid van de witte huizen  

aan de Spinozastraat 

Op 14 september gaf wethouder Marnix Norder 
( Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting) het startsein 
voor de bouw van een appartementencomplex aan de 
Zuidwal. De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) 
Stationsbuurt-Oude Centrum realiseert daar een klein-
schalig appartementencomplex met vier appartemen-
ten. Het wordt in historiserende stijl gebouwd, over-
eenkomstig de 19

e
-eeuwse bebouwing die er voor-

heen stond, waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen-

tijdse, duurzame materialen. De 
appartementen moeten in het 
derde kwartaal van 2013 worden 
opgeleverd.  
 

De WOM is in 2008 opgericht 
door de gemeente Den Haag en 
woningcorporatie Staedion, met 
als doel de leefbaarheid en veilig-
heid van de Stationsbuurt en het 

Oude Centrum te verbe-
teren. De WOM doet dit 
door het onderhouden, 
renoveren en her ontwik-
kelen van haar vastgoed 
waardoor ook andere 
vastgoedeigenaren gaan 
investeren in het vast-
goed in deze wijken. Zo 
heeft de WOM in de af-
gelopen jaren veel geïn-
vesteerd in onderhoud van haar bezit, en zijn 
bijvoorbeeld recentelijk aan het Zieken vijf 
nieuwbouwappartementen opgeleverd. Ook is 
een omgevingsvergunning aangevraagd voor 
de nieuwbouw van elf studentenwoningen 
aan Hoefkade 316-320, waaronder twee wo-
ningen voor mindervalide studenten. Op 16 
april 2012 gaf de WOM een presentatie van 
de nieuwbouw aan omwonenden. De omwo-
nenden waren zeer te spreken over het ont-

werp (door Ineke Hulshof van Hulshof Architecten, 
Delft) en waren zeer verheugd dat er na zo veel jaren 
eindelijk zicht komt op verbetering van de hoek Hoef-
kade/Wolterbeekstraat, tegenover het House of Music. 
Begin juni is in opdracht van de gemeente Den Haag 
gestart met de sloop van de huidige, zwaar vervallen 
panden. In het vierde kwartaal van 2012 zal de WOM 
starten met de bouw. De verwachting is dat de nieuw-
bouw op dit stukje van de Hoefkade in het vierde 
kwartaal 2013 opgeleverd wordt. 

Artist impression Stationsweg 69  

 WOM start bouw appartementen aan de Zuidwal  

14-09’12 Wethouder Noorder slaat de eerste paal. 

mailto:sintjozefschool111jaar@gmail.com
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Wat te doen als u gasten krijgt en geen ruimte heeft om ze 
bij u te laten logeren? In de Stationsbuurt bevindt zich niet 
alleen een hotel, maar zijn ook meerdere Bed & Breakfasts 
en short stay-mogelijkheden. Als bewoner van de Stations-
buurt bent u er vast al talloze keren langsgelopen zonder ze 
te zien. De redactie zet ze in dit artikel voor u op een rij. 

Op hoog niveau 
Treetop Apartment 
Huijgenspark 27A 
06 18454250 
www.treetopapartment.nl 

 

Aan het Huijgenspark in het woningbouwcomplex van de 
Belgische architect Van den Hove is een charmant tweeka-
merappartement te huur. Hier slaap je in een antiek tweeper-
soonsbed onder een baldakijn. Afhankelijk van het aantal 
dagen dat je huurt, betaal je tussen de 110 euro (één dag) 
en 81 euro per dag (7 dagen). Voor 10 euro per nacht wordt 
op verzoek een los bed bijgeplaatst. Er is een kitchenette; 
gasten zorgen zelf voor hun ontbijt. En voor het echte vakan-
tiegevoel: er is een infraroodsauna aanwezig. 

Voel je thuis: B&B feel@home 
Stationsweg 68 
06 20541755 
tork.sanja@gmail.com 
 

Sanja en Marinus zijn in september 2010 gestart met twee 
tweepersoonskamers. Inclusief ontbijt kosten ze tussen 75 
en 85 euro. De publiciteit voor de kamers loopt via de site en 
de gids van de landelijke B&B Nederland organisatie. De 
gasten komen van 'all over the world', alleen Peru en Colum-
bia missen nog. Tweederde van de gasten komt uit het bui-
tenland en  neemt leuke verhalen mee naar feel@home. De 
buitenlandse gasten laten expliciet weten dat ze de rust, 
ruimte, sfeer, gastvrijheid en de kleurrijke buurt zeer waarde-
ren. Niemand stoort zich aan 'de buurt'. Ook het vroege ge-
kukel van de inmiddels afgevoerde Stationsweg-hanen bleek 
geen klachten te geven. De Nederlandse gasten zeggen 
soms wel “o waar zijn we beland”. Die komen vaak vanwege 
het werk naar Den Haag. 
De buitenlandse gasten kiezen voor Den Haag vanwege de 
prima verbindingen. Als het meezit lig je 35 minuten nadat je 
op Schiphol in de trein stapt, in je bed op de Stationsweg. 
Veel gasten komen met uitgeprinte routes op zak aan, en 
doen zo 2 of 3 nachten 'Nederland'. Vanuit de Stationsweg 
regelen ze hun bezoeken aan Delft, Leiden, Rotterdam, Den 
Haag zelf, de Keukenhof en Giethoorn. De ligging in de buurt 
van de Haagse Hogeschool brengt ook veel ouders van stu-
denten aan de Hogeschool naar onze buurt: zij komen hun 
kinderen opzoeken en logeren dan bij feel@home. 

Tussen de mensen, 3 x Repelaerstraat en het Zieken 
Appartment Royal, 7nextto5 en nummer 64 
Repelaerstraat 7, 35 en 64 
Historische Hage 
Zieken 153 
06 281 666 80, 070 3882141 
www.7nextto5.nl, mail@royal-denhaag.nl 
www.logementhetzieken.net 

 

De grootste B&B-uitbaatster in de Stationsbuurt is Elly, met 
in totaal twaalf bedden. Ze vertelt dat zij de eerste was in 
haar omgeving die een B&B begon en de inspirator was van 
feel@home en Maff. Haar eerste appartement Royal was 
nog bij haar thuis. Inmiddels exploiteert zij nog twee andere 
logies-mogelijkheden aan de Repelaerstraat: '7nextto5' en 
'nummer 64'. De laatste is een heel huis, waar een familie 
van zes personen kan verblijven. Aan het Zieken heeft ze 
haar vierde locatie, 'Historische Hage' tegenover de nieuwe 
aanlegplaats. Al haar appartementen zijn voorzien van een 
keuken; haar gasten maken zelf hun ontbijt. Haar baan bij de 
Bijenkorf heeft Elly vijf jaar geleden kunnen opzeggen. De 
bezetting van 80% van de vier appartementen is genoeg om 
van te leven. De tweepersoons appartementen kosten tus-
sen de 85 en 105 euro per nacht. Als 'nummer 64' zes gas-
ten herbergt, kost het hen samen 195 euro per nacht. 

Lekker slapen en genieten van modern design 
Maff apartment 
Wagenstraat 186  
Short stay design  
Wagenstraat 174 en 186 
070 3892525 
www.maff.nl 

 

Geïnspireerd door Elly, is ook Arthur vijf jaar geleden na zijn 
scheiding een short stay-logies begonnen. Op dit moment 
verbouwt hij een pakhuisje op de binnenplaats achter ban-
ketbakker Gordijn. Dat wordt zijn derde short stay-
appartement. “En dan houd ik ermee op!” Hij startte met Stu-
dio Maff. Voor de verbouwing van deze zolderverdieping 
kreeg Queeste Architecten opdracht. Maff Studio apparte-
ment werd fantastisch: “Het was absoluut de moeite waard 
om een architect in te huren.” Het appartement is wereldwijd 
in de pers gekomen. Na dit succes heeft architect Robert-Jan 
de Kort voor Arthur en Rachid ook een hofjeswoning ver-
bouwd in het hofje Knip van Els, vlak achter het Wagenplein. 
Dat is het Maff City Apartment. De verhuur is aan Tweedeka-
merleden en zakenmensen, door de week, en aan weekend-
toeristen. Kosten voor een tweepersoonsappertemen zijn - 
inclusief gratis parkeerplaats – 155 euro per nacht, maar 
afhankelijk van het aantal nachten zakt de prijs tot 95 euro. 
De bezettingsgraad is 90%. Er komen veel jongeren, trendy 
backpackers, die graag zelf koken. Arthur is enthousiast over 
de buurt: “Die is echt booming, het wordt de meest trendy 
wijk van Den Haag!” 

 

En dan het laatste nieuws: Hotel Astoria 
Het familiehotel hotel Astoria 10 september heropend! 
Astoria Hotel 
Stationsweg 139 
070 3888882 

 

Aan de even kant van het brede deel van de Stationsweg 
zaten vroeger drie hotels. Voor de bouw van het grote-en-nu-
lege-belastingkantoor is in de jaren ‟60 Hotel Terminus – 
„waar ooit de Rolling Stones overnachtten‟ - gesloopt. Achter 
'de Geste-schuttingen' waren vroeger Hotel Aristo en Hotel 
Fabiola gevestigd. Aan de oneven kant van het brede deel 
Stationsweg staat een echt ouderwets familiehotel. De heer 
Oostdijk runt zijn hotel al 14 jaar met zijn zoon en zijn doch-
ter. Ze schatten zelf in dat Astoria al zo'n vijftig jaar bestaat. 
Astoria is een jaar gesloten geweest vanwege een totale 
renovatie. 
Het hotel biedt ruimte aan maximaal 27 gasten, het heeft 12 
tweepersoons- en 3 eenpersoonskamers. Sinds de herope-
ning wordt er geen ontbijt meer geserveerd. “Dat is onzin, de 
gasten zijn voordeliger uit als ze bij één van de bakkers ont-
bijten.” Ook hier komen de gasten 'van overal'. Maar zelf zien 
ze het als bijzonder dat er relatief veel gasten uit Den Haag 
zelf komen. Die huren een kamer om in de ochtend zo vroeg 
mogelijk op de trein te kunnen stappen. Astoria is een zelf-
standig hotel, geen onderdeel van een keten. De prijzen van 
de kamers variëren van 55 tot 80 euro per nacht. 

En als laatste, net gestart: short stay aan het Huijgenspark 
Park Plaats Den Haag 
Huijgenspark 12 
06 41379923 
www.parkplaatsdenhaag.nl 

 

Joke Komen en Jan de Graaf wonen sinds 2005 aan het 
Huijgenspark. Zij hebben hun huis zo ingericht dat de in het 
buitenland wonende kinderen makkelijk kunnen logeren met 
behoud van hun zelfstandigheid. Zij hebben daarom de eer-
ste etage van hun huis als een compleet appartement inge-
richt met alle voorzieningen. Met een prachtig uitzicht op de 
bomen van het Huijgenspark en op het centrum van Den 
Haag. Omdat deze ruimte vaak leeg staat, bedachten ze dat 
het leuk zou zijn om ook andere gasten welkom te heten. Het 
is hun bedoeling om gasten te krijgen voor short stay, dus 
wat langduriger dan enkele nachten, of voor de pied à terre-
formule: 2 tot 4 nachten per week gedurende een langere 
periode. Prijzen afhankelijk van verblijfsduur tussen de 95 en 
85,50 euro per nacht voor 2 personen, minimaal 2 nachten. 
 

Madeleine Steigenga en Franka Korteweg 

Logeren in de Stationsbuurt 

mailto:tork.sanja@gmail.com
mailto:mail@royal-denhaag.nl
http://www.maff.nl/apartment-thehague
http://www.detelefoongids.nl/bg-l/11118592-Astoria+Hotel/vermelding/
http://www.parkplaatsdenhaag.nl/


6                           Bewonerskrant  HOLLANDS SPOOR       OKTOBER 2012 

 



                                 Bewonerskrant  HOLLANDS SPOOR     OKTOBER 2012                             7 

 

Op 15 en 16 september vond in het 
Huijgenspark het gelijknamige festival 
plaats. Na de verregende editie van 
2011 werkte dit jaar het weer een stuk 
beter mee. Hierna volgt een impressie 
van de verschillende activiteiten. 
 

Op weg 
Een van de hoogtepunten was "Op 
weg ... Een 17e eeuwse roadmovie". 
Deze alweer vierde voorstelling van het 
Buurttheater draaide om het schilderij 
„Gezicht op ‟s Gravenhage vanuit het 
zuidoosten‟ van Jan van Goijen uit 
1751. Op dit schilderij staat de Stati-
onsbuurt zoals die in die tijd was: voor-
namelijk grasland, net buiten de stad. 
Op het schilderij is de route te volgen 
van de Westlandse moeder en dochter 
Aaltje en Marike (Harriet Ehlhardt en 
Jamila Lakjaa). Ze zijn onderweg naar 
de Haagse markt om hun zelfgemaakte 
houten kar te verkopen. Onderweg ko-
men ze allerlei mensen tegen. Het 
melkmeisje Rosalinde (Carolien van 
Linden Tol) geeft hen verse melk en 
vertelt hoe in haar dromen dominees-
zoon Frans haar ten huwelijk vraagt. 
Dit staat in schril contrast met het 
slechte huwelijk van Aaltje, die met de 
gedachte speelt haar man, de vader 
van Marike, te verlaten. Marike onder-
tussen romantiseert onverstoorbaar en 
nietsvermoedend haar vader en het 
huwelijk van haar ouders, overtuigd als 
ze is dat alles in harmonie samen doen 
de enige weg is.  
In tegenstelling tot Aaltje is ook de la-
kenkoopvrouw Miep (Wilma van Leeu-
wen) gelukkig met haar voor die tijd 
ongebruikelijke LAT-relatie met haar 
duivenmelker. Zij heeft echter weer 
andere problemen, zoals het bedenken 
van een reclametekst voor haar winkel 
in laken in de Spuistraat. De blinde 
vrouw Petronella (Ellen van 't Oosten), 
die woont tussen armen en leprozen, 
leert Aaltje en Marike een wijze les 
over naastenliefde als de vermeende 
dief Sarah (Josta Berkenhout) hulp bij 
haar zoekt. In drie kwartier kwamen zo 
heel wat levensvraagstukken en wijze 
lessen voorbij. Het maakt nieuwsgierig 
naar welke inspiratie de Stationsbuurt 
gaat leveren voor de vijfde (jubileum)
productie van het Buurttheater. 

Vries Kool 

Huijgensparkfestival  
2012 

 
 

Toelichting bij de  
graffiti-schoonmaakregeling 

 

Voor deze Graffiti-schoonmaakregeling 
heeft uw Bewonersorganisatie Buurt-
station een contract gesloten met de 
gemeente. Daardoor is het voor u als 
bewoner (huiseigenaar of huurder)  
gratis als u hiervan gebruik maakt.  
 
Wat u wél moet doen: eerst toestem-
ming geven voor de schoonmaak van 
uw pand. Dat kunt u direct al doen, ook 
als er op dit moment geen graffiti op uw 
pand zit. Heeft u daarna een keer graf-
fiti op uw pand, dan kunt u dit melden 
bij het Meldpunt Graffiti en komen zij 
snel in actie. 
 
Meldpunt Graffiti: e-mail  
meldpuntgraffiti@denhaag.nl,  
telefoon (070) 353 46 05.  
 
Het formulier om uw toestemming te 
geven en meer informatie, vindt u op: 
http://www.denhaag.nl/home/
bewoners/to/Graffiti-
schoonmaakregeling-aanvragen-1.htm.  
Of ga naar www.denhaag.nl/graffiti. 

Scène uit „Op Weg‟…‟van het Stations Buurt Theater. Het Buurttheater  met z‟n allen voor de Blauwe tent 

Bij de buurtpicknick aten enkele tientallen Stationsbuurtbewoners met 
elkaar. Sommigen kochten een lekker bordje eten van Winston en 
Weiwei, anderen brachten zelfgemaakte lekkernijen  
mee, zoals quiches, salades en zomerse pasta‟s. 

Bij Topaze konden kinderen en volwassenen  
zelf een tegel voor aan de wand beschilderen. 

Tijdens de sessie met het AanTafelkleed werden ideeën bedacht 
voor (nieuwe) ruimtes en (nieuwe) gebouwen in de Stationsbuurt. 

Onder  leiding van Carolien Adriaanse werden dieren geknutseld  
van … afval 

mailto:meldpuntgraffiti@denhaag.nl%20
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Graffiti-schoonmaakregeling-aanvragen-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Graffiti-schoonmaakregeling-aanvragen-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Graffiti-schoonmaakregeling-aanvragen-1.htm
http://www.denhaag.nl/graffiti
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Hollands Spoor gaat af en toe langs bij 
professionals die in onze buurt werk-
zaam zijn om te vragen wat ze doen. 
Ditmaal zijn we op bezoek bij Nicole 
Goedee, coördinator van het Centrum 
Jeugd en Gezin Centrum, dat sinds vorig 
jaar is gevestigd aan de Paviljoens-
gracht. Hollands Spoor sprak met haar 
over preventie, warme overdracht en 
achter de voordeur kijken. 
 

Vertel eerst eens: wat is een Centrum 
Jeugd en Gezin? 
“Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is 
er voor kinderen van -9 maanden tot 
maximaal 23 jaar en hun ouders in het 
stadsdeel centrum. Onder het dak van 
het CJG zijn heel veel organisaties ver-
zameld, die voorheen ook al bestonden, 
maar nu bij elkaar zitten en zo beter kun-
nen samenwerken. Het CJG omvat on-
der meer: 

 Het consultatiebureau voor 0-4 jarigen; 

 Jeugdgezondheidszorg door de GGD 

voor 4-19 jarigen; 

 Welzijnswerk door Zebra; 

 Het project Opvoeden in de buurt van 

de Jutters en Jeugdformaat; 

 De toegang tot bureau Jeugdzorg; 

 HWW-zorg voor ondersteuning van 

gezinnen; 

 Een kinderdiëtist; 

 Een kinderfysiotherapiepraktijk; 

 Een verloskundige, die bij het CJG 

spreekuur houdt. 
 

Dat al deze organisaties en deskundigen 
nu bij elkaar zitten is makkelijker voor de 
mensen. Voor elke vraag of elk pro-
bleem is er maar één telefoonnummer 
en één locatie. Vroeger waren al deze 
instanties verspreid over het stadsdeel. 
Bovendien komt het vaak voor dat een 
kind door de ene instantie wordt door-
verwezen naar een andere instantie. In 
de oude situatie gaf je dan een verwijs-
briefje en hoopte je dat de ouders met 
het kind naar die andere instantie gin-
gen. Nu kan je meteen binnen het ge-
bouw met de ouders van de ene naar de 
andere instantie lopen, het kind en de 

ouders introduceren en een vervolgaf-
spraak maken. Ook de overdracht van 
het kind van bijvoorbeeld de GGD naar 
de diëtist of het welzijnswerk en Jeugd-
zorg gaat meer via persoonlijk contact. 
Deze warme overdracht is een groot 
voordeel. En tot slot is het voor professi-
onals goed als ze makkelijk collega‟s 
van andere instanties kunnen consulte-
ren.” 
 

Is het CJG er voor iedereen of alleen 
voor gezinnen en kinderen met proble-
men? 
“Wij zijn er voor iedereen. Tachtig pro-
cent van het werk dat we doen is gericht 
op het voorkomen van problemen. Alle 
ouders krijgen eens in de zoveel tijd een 
oproep om met hun kind langs te komen, 
eerst bij het consultatiebureau en later 
bij de GGD. De bulk van het werk is ge-
zinnen en kinderen waar het goed mee 
gaat op de rails houden en helpen met 
vragen waar ze mee zitten. Het meren-
deel van de kinderen komt als we ze 
oproepen. Ouders zijn niet verplicht om 
met hun kind langs te komen. Als ze niet 
komen, dan bellen we er achteraan. Als 
we geen contact krijgen met ouders, 
doen we navraag bij school of de huis-
arts of zij weten hoe het gaat met het 
kind. Als er een ernstige situatie aan het 
licht komt dan kunnen we een melding 
doen. Maar dat is een heel zwaar middel 
dat zelden wordt toegepast. De kern is 
dat in de afgelopen jaren het net nauwer 
is gesloten door samenwerking van alle 
betrokken instanties. Probleemkinderen 
glippen minder snel door de mazen van 
het net. We hebben veel meer mogelijk-
heden gekregen om ingang te krijgen bij 
gezinnen.” 
 

Kunnen kinderen ook zelf binnenlopen 
bij het Centrum Jeugd en Gezin 
“Dat hangt van de leeftijd af. Tot 12 jaar 
willen we kinderen in principe met de 
ouders zien. Het komt wel eens voor dat 
een kind zelf naar een afspraak komt, 
bijvoorbeeld als een ouder geen vrij van 
het werk heeft kunnen krijgen. Dan bel-
len we de ouder voor een nieuwe af-
spraak. Voor kinderen boven de twaalf 

kan het wel. De GGD ziet alle tweede-
klassers van de middelbare school. Dan 
wordt de ouders wel gemeld dat er een 
gesprek is, maar die gesprekken vinden 
normaal gesproken zonder de ouders 
plaats. Een van de gespreksonderwer-
pen is experimenteergedrag en de erva-
ring leert dat kinderen daarover geslote-
ner zijn als hun ouders erbij zijn.” 
 

Wat is kenmerkend voor deze buurt? 
“Het CJG is er voor het stadsdeel cen-
trum, waar ook de Stationsbuurt deel 
van uitmaakt. Het is een divers stads-
deel. Een groot deel is Krachtwijk. Een 
wijk waar geïnvesteerd wordt om achter-
standen op te lossen. In het stadsdeel 
lopen heel veel projecten waar organisa-
ties uit het CJG bij betrokken zijn. Veel 
geld voor projecten gaat naar het onder-
wijs. Ook bijzonder is dat er 152 nationa-
liteiten op een klein gebied samenko-
men. Laatst was er een themabijeen-
komst. Er kwamen zeven ouders, die elk 
een andere taal spraken. De mensen die 
hier werken moeten hiermee om kunnen 
gaan. 
 

 

Zijn er ontwikkelingen die u waarneemt 
waar u zich zorgen over maakt? 
“Er is één groep waar ik me zorgen over 
maak en dat zijn jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking. Ze gaan naar 
een gewone school, kunnen daar niet 
meekomen en vallen uit. Voor hen is er 
geen dagbesteding. Sommigen van hen 
komen daardoor op straat terecht. Deze 
jongeren zijn vaak makkelijk beïnvloed-
baar en daar wordt misbruik van ge-
maakt. Ze dreigen het criminele circuit in 
te worden getrokken. Een specifiek punt 
is dat je deze stoornis aan de buitenkant 
niet ziet en politie en jongerenwerkers ze 
daarom vaak niet herkennen. Daar wordt 
nu wat aan gedaan. Agenten en jonge-
renwerkers worden hierop getraind.” 
 

Wat kunnen mensen doen die meer over 
het CJG willen weten? 
Iedereen kan altijd bij ons binnenlopen 
en een vraag stellen. Verder hebben we 
een gratis telefoonnummer: 0800 - 285 
40 70. Meer informatie over wat het 
Centrum Jeugd en Gezin doet is te  
vinden op www.cjgdenhaag.nl. 
 

Vries Kool 

Professional in de Buurt 

Interview met Nicole Goedee: Coördinator Centrum Jeugd en Gezin 

Nicole Goedee voor de balie in  
het Centrum Jeugd en Gezin aan de Paviljoensgracht  

HUISVUIL 
Huisvuil is al het huishoudelijke restafval wat 
overblijft nadat groente-, fruit-, en tuinafval, 
papier, glas, textiel, kunststof, klein chemisch 
afval of (kleine) afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten hiervan is geschei-
den. 
Restafval moet worden aangeboden in een 
(ondergrondse) verzamelcontainer. Voor 
grofvuil gelden andere regels. 
 

Huisvuil aanbieden  

 In de Stationsbuurt, waar het huisvuil met 

verzamelcontainers (ORAC‟s) wordt inge-
zameld, geldt: 

 In deze verzamelcontainers kunt u tussen 

7.00 en 22.00 uur uw afval kwijt. 

 Plaats uw vuilniszakken altijd in de verza-

melcontainers. Plaats deze nooit naast of 
rondom de verzamelcontainers. 

 Gebruik geen grote vuilniszakken, maar 

juist kleinere vuilniszakken. Deze passen 
beter in de verzamelcontainer en vullen de 
container beter op zodat verstoppingen 
(van de inwerptrommel) worden voorko-
men. 

 

De verzamelcontainer is vol 
Het kan gebeuren dat een verzamelcontainer 
vol is. Let dan op het volgende: 

 Soms lijkt een container vol te zijn en staat 

er bijvoorbeeld (huis)vuil naast de verza-
melcontainer. Controleer altijd eerst of de 
container echt vol is voordat u een melding 
maakt. 

 Staat er een andere verzamelcontainer in 

de buurt dan kunt u daar ook gebruik van 
maken. 

 Plaats nooit (huis)vuil naast of rondom de 

verzamelcontainers. Maak gebruik van een 
andere verzamelcontainer in de buurt of 
neem uw (huis)vuil mee terug naar huis. 

 

Wie overtreedt moet betalen! 
De toezichthouders van de gemeente zijn 
officieel bevoegd om huisvuilzakken te con-
troleren. Zij mogen verkeerd aangeboden 
huisvuilzakken openmaken, controleren en 
hier gegevens uithalen. Van het onderzoek 
en de verzamelde gegeven wordt een rap-
portage opgesteld. 
Wie zijn afval tóch verkeerd aanbiedt is in 
overtreding. Wie overtreedt, moet betalen.  
Let op: U mag geen (huis)vuil naast een ver-
zamelcontainer plaatsen. 
Biedt u uw (huis)vuil naast een verzamelcon-
tainer aan? Dan bent u in overtreding. Bij 
heterdaad krijgt u een geldboete opgelegd 
van € 85. Bij niet-heterdaad wordt het huis-
vuil eerst verwijderd en daarna onderzocht. 
De kosten die de gemeente hierbij maakt 
worden bij u in rekening gebracht. Dat kost u 
€ 119. 
 
 

GROFVUIL  
Wilt u uw grofvuil of groot afval laten opha-
len? Neem dan contact op met de gemeente 
om een afspraak te maken via de Grofvuilte-
lefoon of het onlineformulier. 
 

Wat is grofvuil? 
Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet in een 
vuilniszak past. Denk aan banken, kasten, 
wasmachines en stofzuigers. U kunt het weg-
brengen naar een afvalbrengstation, maar u 
kunt het ook gratis laten ophalen. Wilt u 
bouw- en sloopafval laten ophalen? Dan 
moet u wel betalen. 

Wat zijn de mogelijkheden? 
Maak altijd eerst een afspraak voor het laten 
ophalen van uw grofvuil: 
via de Grofvuiltelefoon (070) 366 08 08 
(bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur). Het grofvuil wordt opge-
haald tot 17.00 uur. U belt de Grofvuiltele-
foon ook als u grofvuil wilt laten ophalen 
waarvoor u moet betalen. Of als u uw af-
spraak wilt veranderen. 
via het Grofvuil afspraakformulier: dit kunt u 
alleen gebruiken om grofvuil te laten ophalen 
waar u niet voor hoeft te betalen. U kunt dit 
formulier vinden op: 
 https://formulier.denhaag.nl/tripleforms/
TriplEforms.aspx?scenario=scAfspraak 
Grofvuil%20 
 

Wat zijn de voorwaarden? 
U kunt alleen een afspraak maken voor het 
gratis laten ophalen van grofvuil als: 

 u een particulier bent 

 het afval geen bouw- en sloopafval is zoals 

bijvoorbeeld puin, grind, toiletpotten, was-
bakken of aanrechtbladen. (Dit kan wel 
tegen betaling worden opgehaald. Maak 
hiervoor een afspraak via de Grofvuiltele-
foon). 

 u niet in staat bent om het zelf weg te bren-

gen 

 u het niet naast of op (ondergrondse) inza-

melcontainers zet 

 uw straat niet is opengebroken. In dat ge-

val kunt u het grofvuil wel aanbieden op 
een plek waar de grofvuilwagen wél bij kan 
komen. Geef die plek duidelijk door bij het 
maken van een afspraak. 

 

Wat kost het? 
Voor het laten ophalen van grofvuil betaalt u 
niets. Let op: Als u grofvuil verkeerd aan-
biedt, moet u betalen om het grofvuil te laten 
verwijderen en de plek schoon te laten ma-
ken. Dit kost minimaal € 166. 
 
Uitzondering: afval waarvoor u moet betalen 
Let op: Biedt u afval aan waarvoor u wél 
moet betalen? Dan kunt u het formulier op de 
website niet gebruiken. U kunt telefonisch 
een afspraak maken met Haagse Milieu Ser-
vices, telefoon: (070) 311 77 99. 
 
Hoe biedt u grofvuil aan? 

 Zet het grofvuil op straat na 22.00 uur op 

de avond voor de inzameldag of voor 7.45 
uur op de inzameldag. 

 Zorg dat het grofvuil zo dicht mogelijk bij de 

rijweg staat. 

 Bied het grofvuil aan in een bundel van 

maximaal 0,5 x 0,5 x 1,5 meter. 
Grote spullen die niet gebundeld kunnen 
worden, mag u los aanbieden. 
Let op: puin, klein chemisch afval en asbest 
zijn geen grofvuil. Voor puin gelden speciale 
regels. U kunt uw puin – tegen betaling – 
storten op een van de afvalbrengstations of 
tegen betaling laten ophalen. Bel daarvoor 
met de Grofvuiltelefoon. 
 
Tip! Kringloopbedrijven 
Breng goede, gebruikte spullen (zoals televi-
sies, kleding of meubilair) gratis weg naar 
een kringloopbedrijf. Dit is een bedrijf dat 
gebruikte goederen inzamelt en verkoopt. De 
meeste kringloopbedrijven halen ook spullen 
bij u op. 

Wat te doen met afval 

http://www.cjgdenhaag.nl
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Grofvuil-of-groot-afval-laten-ophalen-1.htm
https://formulier.denhaag.nl/tripleforms/TriplEforms.aspx?scenario=scAfspraak
https://formulier.denhaag.nl/tripleforms/TriplEforms.aspx?scenario=scAfspraak
https://formulier.denhaag.nl/tripleforms/TriplEforms.aspx?scenario=scAfspraak
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Afvalbrengstations-voor-grofvuil-en-ander-afval.htm
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In het kleine torentje in de Bocht van 
Guinea zijn architectenbureau Arpros 
Architecten en adviesbureau Breebaart 
& Huffstadt gevestigd. De begane grond 
staat op dit moment te huur. Angelina 
Adam en Kees van Baal maken van de-
ze gelegenheid gebruik om in deze ruim-
te om 8.30 uur een eerste ontbijtlezing te 
organiseren. Zo'n 16 mensen schuiven 
aan aan de ontbijttafel. 
 

Na een eerste kennismakingronde 
schudt Maurice Specht ons wakker met 
zijn enthousiaste verhaal over de relatie 
tussen de bewoners en haar stad. Hij 
vertelt zijn visie op de kansen van de 

burgers in de stad. Specht is een van de 
bedenkers en coördinator van een inter-
nat ionale boekenser ie get i te ld 
„Community Lover‟s Guide to the  
Universe‟, met inmiddels 48 deelnemen-
de steden. In de boeken krijgen lokale 
initiatieven van bewoners en sociaal on-
dernemers, die op een creatieve manier 
maatschappelijke verbindingen weten te 
leggen, een podium. Zelf is Maurice 
Specht redacteur van de Rotterdamse 
editie. In de toekomst hoopt hij met zijn 
organisatie het netwerk en de kennis zo 
levendig mogelijk te houden door ook 
online en offline kennisontwikkeling te 
faciliteren. 

 

Maurice inspireert 
zijn ontbijtende ge-
hoor met zijn Rotter-
damse ervaring van 
'burgers die zelf initi-
atief nemen'. Een 
beeldend voorbeeld 
was een thee-kiosk 
in Rotterdam, gedre-
ven door vrijwilligers, 
waardoor de open-
bare ruimte actiever 
door de buurtbewo-
ners ingenomen en 
geëxploiteerd werd. 
Eerst initiatief, later 
gewoon een officiële 
vaste plek in een 
buurtplantsoen.  

 

Prettige leefomgeving  
De energie van Maurice Specht was 
aanstekelijk. In een gesprek met buurt-
genoten erna legde ik hen voor wat mij 
nu goed leek om grip te krijgen op onze 
Stationsbuurt. Specht's woorden riepen 
bij mij beelden op van hoe we in onze 
buurt kunnen ingrijpen. Waarom doen 
we niet een „flashmob‟ bij de Geste-
schuttingen, en verplaatsen we die ei-
genhandig? Of een mobiele theeschen-
kerij voor het Huijgenspark organiseren? 
Zo hard van stapel lopen lukte mij niet.  
Het bleek dat onze overheid - we zitten 
niet voor niets in `Den Haag' - net als 
Specht de energie van de burgers beter 
wil gebruiken, en deze zelf ook wil aan-
wenden om maatschappelijke vernieu-
wingen voor elkaar te krijgen. Denk aan 
duurzaamheid en de sociale samenle-
ving. Ik vond een studie 'De energieke 
samenleving' van Maarten Hajer 
(Planbureau voor de Leefomgeving) in 
de brievenbus. Eigenlijk wordt hierin in 
veel meer woorden neergezet waar de 
lezing van Specht over ging. Namelijk 
als je mensen hun eigen gang laat gaan, 
dus als overheid niet gaat vertellen 'hoe 
we het moeten doen' maar gewoon eens 
kijken wat de burgers doen en die initia-
tieven gebruiken en faciliteren, dan kun-
nen met minder energie op een effectie-
vere manier maatschappelijke doelen 
bereikt worden. 
 

In Haagse woorden gezegd: hoe de ken-
nis, kunde en creativiteit die in de sa-
menleving aanwezig zijn.... kunnen wor-
den benut om duurzame productie en 
consumptie handen en voeten te geven. 
In het rapport van Hajer wordt de 
'Haagse' kant beschreven. Dat de initia-
tieven van burgers niet alleen voor een 
betere samenleving zorgen, maar dat 
het streefbeeld van 'Den Haag' dan voor 
het grijpen ligt: een schone economie, 
dynamische innovatie en een prettige 
leefomgeving. Hajer‟s studie van het 
Planbureau voor de Leefomgeving stelt: 
'Het klinkt paradoxaal: juist om een 
nieuw type samenwerking tussen over-
heid en samenleving op gang te bren-
gen, behoeft de overheid een bredere 
visie. Een visie waarin sprake is van een 
geïntegreerde benadering van de 
leefomgeving.' 
 

Wilt u meer weten over de ideeën van 
Maurice Specht? Ga naar 
 www.spechtindestad.nl. 
  
De Community Lover‟s Guide to the Uni-
verse-boeken zijn te bestellen via 
www.blurb.com, een print-on-demand 
service. De eerste gratis te lezen edities 
(in ieder geval over Rotterdam) vindt u 
op www.communityloversguide.org. 
Meer weten over de ideeën van het 
Planbureau voor de Leefomgeving? Kijk 
dan op www.pbl.nl.  

Madeleine Steigenga 

Te gast op de Bocht van Guinea 25 - Ontbijtlezing 'Specht in de Stad‟ 

 Jazz in de gracht 2012 was in veel opzichten een fes-
tival van uitersten. Een  zonnige vrijdagavond werd 
opgevolgd door een met enkele stortbuien  opgeluis-
terde zaterdag.  

Volgens de traditie zitten met je benen over de rand  
van de kade bij een illustere zangeres, kon daarom 
worden afgewisseld met een inderhaast georganiseerd 
intiem huiskamerconcert van een combo met gitaar en 
contrabas bij de nieuwe lunchroom Blij.  
En knap van de organisatie om zo snel het programma 

aan te passen aan de weersomstandigheden, zodat 
alle bezoekers konden blijven doen waar ze voor kwa-
men: met andere mensen muziek luisteren onder het 
genot van een drankje.  

Vries Kool 

Jazz in de gracht 2012  

http://www.spechtindestad.nl
http://www.communityloversguide.org
http://www.pbl.nl
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Tanja Smit is een veelzijdig kunstenaar. 
Krantenpapier, fotografie, Japanse inkt, 
ei-tempera: ze gebruikt het allemaal. Ze 
vertrok in 1993 met een beurs naar Bar-
celona, bleef er hangen, nam er actief 
deel aan de kunstwereld en kwam in 
2009 weer terug naar de Haagse Stati-
onsbuurt. 
In de voormalige Sint Jozefschool in de 
Van der Duynstraat heeft Tanja een ho-
ge, lichte atelierwoning. In 1981 werd dit 
pand gekraakt, ruim een jaar later – nog 
student aan de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunst - woonde zij er al. 
“Toen was de Stationsbuurt nog vrij ruig. 
Drugs, prostitutie, in de hofjeswoningen 
hierachter gooiden de mensen hun afval 
bij elkaar over de schutting. Als ik in die 
tijd na donker thuiskwam, hield ik al van-
af het begin van onze straat mijn sleutel-
bos in de hand.” In 1990 kocht de toen-
malige groep kunstenaars als vereniging 
het oude schoolgebouw, waarvan ze nu 
volgend jaar september het 111-jarig 
bestaan vieren. 
 

Dynamisch en inspirerend 
“Gelukkig heb ik mijn ruimte daar kun-
nen aanhouden, ook toen ik grotendeels 
in Barcelona woonde.” Het was 1992 
toen ze voor het eerst ging, de Olympi-
sche Spelen hadden de stad net op de 
kaart gezet. “Spanje bevond zich in een 
hoopvolle wederopbouwfase na de dic-
tatuur van Franco en de kunst zat er in 
de lift. Iedereen discussieerde over poli-
tiek, veel kunstenaars waren ook filoso-
fisch en kunsthistorisch geschoold, het 
was allemaal heel dynamisch en inspire-
rend.” En voor Tanja betekende Barcelo-
na een einde aan haar zoektocht naar 
DE schildertechniek, want het was daar 
dat ze eitempera ontdekte. “Die oude 

techniek is ontstaan in Egypte en door 
de Romeinen naar Europa gebracht. Het 
geeft prachtig heldere kleuren en een 
natuurlijke glans en leent zich ook uitste-
kend voor hedendaagse manieren van 
schilderen.” Voor haar was het de ultie-
me vervanger van olieverf (“dat droogde 
te langzaam, ik werk juist snel”) en van 
acrylverf (“te plastic”). 
 

Structuur van taal 
Het dagelijks leven is een belangrijke 
inspiratiebron. Weinig dingen ontsnap-
pen aan Tanja‟s aandacht: een tekening 
van een kind op een schoolbord, licht-
stralen in de ruimte, gedrukte teksten 
van anderen. Ze neemt het in zich op, 
ziet er iets in, reageert erop en heeft zo-
maar weer een kunstwerk te pakken. 
Ook kranten doen dat met haar, soms 
vanwege een foto, vaker vanwege de 
teksten. “Bijvoorbeeld alle e‟s met el-
kaar verbinden, volgens verschillende 
systemen: op die manier ben ik ooit 
begonnen. Later ben ik ook meer inhou-
delijk naar teksten gaan kijken. Een 
schrijver zet mensen met zijn woorden 
in een bepaalde stemming. Vooral door 
bijvoeglijke naamwoorden: het doet jou 
als lezer iets als een tekst veel „mooi‟ 
en „interessant‟ bevat. Woorden zoals 
„moeilijk‟ en „lelijk‟ doen, vaak onbe-
wust, weer iets anders met je.” De 
Spaanse krant El Pais, met weinig foto‟-
‟s en alles in zwart-wit, is voor Tanja 
een dankbare ondergrond. “Ik verbind 
bijvoorbeeld alle mannelijke woorden, 
eindigend op –o, met elkaar en de vrou-
welijke, met –a, ook. Elk met een eigen 
kleur.” Zo ontstaat er iets wat zij de cho-
reografie van de tekst (of de schrijver) 
noemt. “Het is een visuele analyse van 
de tekst, van de structuur van een taal.” 

Muziek 
Sinds enkele jaren worden haar 
„tekstbeelden‟ in muziek omgezet door 
jonge composers-performers. “Ook mu-
sici zoeken systematiek, structuur. Be-
halve het bekende notenschrift bestaan 
er grafische partituren; John Cage is een 
bekende componist die dat als één van 
de eersten ontwikkelde, in de 20e eeuw. 
Het spannende is dat niet direct duidelijk 
is hoe je iets moet opvoeren. Zo‟n grafi-
sche compositie heeft analyse en uitleg 
nodig. Musici kunnen mijn tekstbeelden 
op dezelfde manier hanteren, soms let-
terlijk, soms meer als inspiratiebron.” 
Recentelijk deed de kunstenares mee 
met Image_Source_Sound, onderdeel 
van het Utrechtse muziekfestival Gau-
deamus. “Met de krant van die dag 
maakte ik live tekstbeelden, die diezelf-

de avond werden uitgevoerd.” 
Tanja wil met haar werken vooral een 
speels beroep doen op je zintuigen, en 
je bewustzijn aanspreken om actiever, 
kritischer, te kijken en te lezen. “Ik wil 
mensen graag bewust maken van zich-
zelf en de kracht die ze hebben.” 
 
Tanja geeft privélessen op haar atelier 
en start 3x per jaar een nieuwe cursus 
„Schilderen met eitempera‟ en „Tekenen 
met oostindische inkt en penseel‟. Meer 
informatie op www.tanjasmit.com: kijk 
onder About, Classes/lessen. Op de site 
vindt u ook voorbeelden van Tanja‟s 
werk. Een uitvoering van Tanja‟s tekst-
werk is te vinden op YouTube: zoek op 
Tanja Smit en/of op „Of music in Langua-
ge, Sonifications‟. 

Annemarijke Jolmers 

Tanja Smit: speels beroep op je zintuigen 

Wat een zomer. Dagenlang regent het 
en dan opeens schijnt de zon. Krijg 
nou wat! Maar eerlijk is eerlijk. Voor 
wie de hele zomer thuis is gebleven, 
is er wel het geluk dat hij of zij de af-
gelopen weken in de mooiste stad van 
Nederland heeft mogen doorbrengen. 
Als je dan toch je paraplu moet opzet-
ten kun je dat maar beter in Den Haag 
doen. 
 

Ik ben jaloers, moet ik eerlijk toege-
ven, als die Rotterdammers en Am-
sterdammers weer eens lopen op te 
scheppen over hun geweldige haven 
en grachtengordel. Wij hebben veel 
meer te bieden. Want laten we wel 
zijn: vrijwel geen stad ter wereld ligt zo 
mooi aan zee als onze stad en heeft 
zo‟n reusachtig strand. Zelfs bij slecht 
weer is het er heerlijk en kun je des-
gewenst schuilen met een bakkie kof-
fie in een strandtent. Wij hebben de 
meeste parken en de mooiste musea. 
Wij zijn de stad van Koot en Bie en 
Paul van Vliet. Van de Golden Earring 
en Di-rect. Van Haagse Harrie en de 
koningin. 
 

Het is de hoogste tijd dat wij Hage-
naars onze mond open doen en met 
nog veel meer trots onze stad aan de 
buitenwereld laten zien. Aan bijvoor-
beeld de 40.000 werknemers en hun 
gezinnen die verbonden zijn aan inter-
nationale instellingen zoals het Straf-
hof en bedrijven zoals Shell. Ook de 

duizenden internationale studenten 
aan bijvoorbeeld de Haagse Hoge-
school horen bij die expats. 
 

Wij hebben inmiddels een groot Haag-
se Brug stadstrotsteam opgezet die 
een paar keer per jaar een activiteit 
organiseert. Denk maar aan de grote 
Haagse Internationale Dag die dit jaar 
op zondag 23 september werd gehou-
den met een internationale markt in 
het World Forumgebouw en openstel-
ling van internationale instellingen en 
ambassades. U bent van harte wel-
kom. Dat wordt vast net als vorig jaar 
weer een fantastische dag. Met na-
tuurlijk ook weer Henk Patat met de 
„vredespatat‟ en een heel speciaal 
broodje. 
 

Mocht u in uw wijk iets willen organi-
seren in het kader van onze stadstrots 
en het samenbrengen van Hagenaars 
en internationals, dan kunnen wij u 
financieel een beetje helpen. U moet 
wel zelf ook iets bijdragen. Kijk op 
 www.denhaag.nl/haagsebrug  
en u vindt alle informatie over voor-
waarden en dergelijke. 
 

Waar u ook woont, van de Lozerlaan 
tot Mariahoeve, van Leidschenveen- 
Ypenburg tot Scheveningen, wij nodi-
gen u van harte uit iets te organiseren. 
 

Willem Post,  
namens het Haagse Brugteam 

Haagse Brug  

http://www.tanjasmit.com
http://www.denhaag.nl/haagsebrug
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Een beetje verscholen in de hoek van het 
Wagenplein zit sinds een jaar Bakker 
Vlinder. De redactie hoort erg positieve 
berichten over de producten van deze 
bakker, maar is er zelf nog niet geweest. 
Dus hoog tijd voor een bezoekje. 
 

Op het Wagenpleintje word ik via de 
open deur van Bakker Vlinder al vriende-
lijk begroet door Dylan. Als ik de winkel 
binnen ga, komt Hugh speciaal van ach-
ter uit de bakkerij naar de winkelruimte 
om me te verwelkomen. Zo‟n vriendelijke 
ontvangst krijg je als klant niet overal. 
Dylan en Hugh zijn twee van de vijftien 
bakkers die bij Bakker Vlinder worden 
opgeleid. Zij worden ondersteund door 
twee professionele bakkers en een aan-
tal begeleiders van Middin. Bakker Vlinder is een 
locatie van Middin (Steinmetz/ De Compaan), waar 
mensen met een verstandelijke beperking werkerva-
ring kunnen opdoen. De bedoeling is dat zij na hun 
opleiding en werkervaring in de bakkerij doorstro-
men naar een reguliere baan. 
 

Akkertjes vliegen de winkel uit 
Na de kennismaking gaan Dylan en Hugh weer aan 
het werk. Van Tim, een van de persoonlijke begelei-
ders, krijg ik een rondleiding. Tim geeft aan dat trou-
wens alle klanten in de bakkerij mogen komen kij-
ken. In de winkel is ook een zitgedeelte waar klan-
ten een kopje koffie kunnen drinken, en kunnen zien 
hoe de bakkers de broden en allerlei andere lekker-
nijen bereiden. De winkel zelf oogt fris en overzich-
telijk. Op de schappen aan de muur liggen prachtige 
biologische broden op zuurdesembasis, zoals no-
tenbrood, „Schweitzer Kruste‟, honingspelt en spelt-
pompoen. Het assortiment in de vitrine bestaat uit 
kleine witte en bruine broodjes, kunstig gedraaide 
kaasstengels, goedgevulde krentenbollen, halal 
saucijzenbroodjes, kaascroissants en een aantal 
taarten en gebakjes. Het meest gewild zijn de zoge-
noemde Akkertjes, een klein rond gebakje gevuld 
met spijs en noten. Deze zijn zo populair, dat ze de 
winkel bijna uit vliegen. 
 

Bakkers aan het werk 
In de bakkerij zijn Dylan en Hugh juist bezig met het 
maken van de Akkertjes. Ze akkeren stevig door, 
want zij moeten er wel vierhonderd per dag maken. 
Hugh vindt van alle producten uit de bakkerij ook 
zelf het Akkertje het lekkerst. Heel af en toe eet hij 

er wel eens één. Als bakker kan je natuurlijk niet te 
veel snoepen van de producten die je maakt. Het 
Akkertje is ook favoriet bij Dylan, maar ook de brow-
nies, walnotentaart en appeltaart vindt hij heerlijk. 
Op zaterdag krijgen de bakkers altijd iets lekkers 
mee naar huis. Dat hebben ze dubbel en dwars ver-
diend, want het werk in de bakkerij is best zwaar. 
“Er moet van alles getild worden en dat voel je wel 
aan je rug", vertelt Dylan. 
Het werk in de bakkerij is soms ook wel moeilijk. 
Middin heeft de werkwijze daarom goed aangepast 
aan de bakkersleerlingen. In de digitale kassa staan 
afbeeldingen van alle producten. Klanten wordt ge-
vraagd om te pinnen, zodat er niet te veel met con-
tact geld gerekend hoeft te worden. Ook de recep-
ten zijn in plaatjesvorm gemaakt en daardoor ge-
makkelijker uit te voeren. 
 

Hoek Wagenplein 
Hoewel veel buurtbewoners Bakker Vlinder al heb-
ben gevonden, is de winkel in het hoekje van het 
Wagenplein nog niet iedereen opgevallen. Tim, 
Dylan en Hugh zouden het erg leuk vinden als nog 
meer buurtbewoners eens een kijkje komen nemen 
en iets lekkers komen kopen. Of als u eens een 
feestje heeft: Bakker Vlinder verzorgt op bestelling 
high tea‟s met overheerlijke zoetigheden en hartige 
hapjes. Hiernaast levert de bakkerij broodjes aan 
bedrijven en restaurants. 
 

Bakker Vlinder, Wagenstraat 182A,  
2512 BB Den Haag 070 302 30 90, openingstijden:  
maandag t/m zaterdag, 09:00 - 17:00 
 

Franka Korteweg 

Bakker Vlinder 

Zo, mijn verlanglijstje is klaar. Nee, niet voor Sinterklaas. 
Die komt pas in december. Dit lijstje is voor de gemeente 
Den Haag. Als ik u was, zou ik ook maar snel een wen-
senlijstje maken. En als u een lijstje maakt, bedenk dan 
ook gelijk wat u voor de dingen die u van de Gemeente 
gedaan wilt krijgen, terug wilt doen. Want „voor wat hoort 
wat‟, vinden de Nederlandse gemeenten. 
 

Hoe je het ook wendt of keert, ook gemeenten moeten 
bezuinigen. Op zoek naar besparingen hevelen zij steeds 
meer taken over naar de burger. Gemeenten, zoals Breda, 
maken al afspraken met burgers over het overnemen van 
taken die eigenlijk gewoon bij de overheid thuishoren. Zij 
verpakken het als een positieve deal. „Als jullie je straat 
zelf schoon houden van zwerfvuil, zullen wij het plantsoen-
tje blijven maaien. Als jullie in de straat allemaal een lan-
taarnpaal huren, dan halen wij ze niet weg. Als jullie een 
rotonde sponsoren, dan onderhouden wij hem.‟ Bevorde-
ren van de sociale cohesie en eigen verantwoordelijkheid 
voor de leefbaarheid, noemt de overheid dit. 
 

De gemeente Den Haag is nog wat aarzelend. Vooralsnog 
kunnen wij alleen de ondergrondse vuilcontainers adopte-
ren. Hier is nog weinig belangstelling voor. Maar waar een 
gemeenteschaap over de dam is, volgen er meer. Den 
Haag komt binnenkort vast met een uitgebreider aanbod. 
Daar kunnen we op wachten, maar we kunnen ook zelf het 
initiatief nemen. Als we dan toch verantwoordelijk worden 
voor onze eigen leefomgeving, kunnen we de gemeente 
beter voor zijn en vast onze eigen “deal” voorbereiden. 
Met de sociale cohesie zit het wel goed. Bewoners willen 
best dingen samen doen. Rondom het brede deel van de 
Stationsweg bijvoorbeeld. Na zes jaar ergernis zijn de om-
wonenden graag bereid om de verpauperde Gestepanden 
uit hun dagelijkse gezichtsveld te bannen en zelf met de 
grond gelijk te maken. De Gemeente mag er dan voor zor-
gen dat er snel iets toonbaars en bewoonbaars voor terug 
komt. Linksom of rechtsom Geste, dat maakt ons niet uit. 
Voor mij staat dit punt bovenaan. Nummer twee op mijn 
persoonlijke verlanglijstje is een grote supermarkt en enke-
le andere winkels waar iedereen iets aan heeft. Als tegen-
prestatie ben ik graag bereid om mijn geld daar uit te ge-
ven en niet meer naar het centrum of de Megastores te 
fietsen om mijn dagelijkse boodschappen te doen. Verder 
mag de gemeente de lantaarnpaal, die mijn huiskamer op 
de eerste verdieping verlicht, zo weghalen. Ik denk er niet 
over om hem te huren. Dan doe ik zelf ‟s avonds binnen 
mijn knusse schemerlampjes wel aan. Ook mag van mij 
best bezuinigd worden door op zaterdag de ronde van het 
veegkarretje om zes uur ‟s ochtends over te slaan. Daar 
hoef ik niets voor terug. Ik ben al blij als ik op zaterdag 
weer eens kan doorslapen tot Van Gansenwinkel om acht 
uur de containers van de bakker komt legen. 
 

Ik zal u verder niet vermoeien met mijn persoonlijke wen-
sen. Misschien heeft u dezelfde wensen of juist hele ande-
re om over te onderhandelen in een deal met de gemeen-
te. Zet ze dan vast op papier. Op deze manier bespaart u 
de gemeente alvast een hoop denkwerk en bureaucrati-
sche rompslomp. Als het om onze leefbaarheid gaat, dan 
helpen we de gemeente graag een handje. Toch? 
 

Franka Korteweg 

Buurtcolumn 

Verlanglijstje 

Op zaterdag 3 november a.s. 
is er een rommelmarkt in de  
Croissant, Zieken 1 te Den Haag 
U bent welkom van 10.00 uur tot 
16.00 uur 

De entree is gratis en de koffiebar 
is open voor een heerlijke kop  
koffie, thee, frisdrank en lekkere 
broodjes. 
 

Rommelmarkt in de Croissant 

Sinds een paar maanden heeft onze buurt een ei-
gen kringloopwinkel. Vanaf de straat is er weinig 
van te zien, maar achter in de bloemenzaak van 
Pluis is een grote ruimte gereserveerd voor tweede-
hands spullen tegen rommelmarktprijzen. Er zijn 
veel huis-, tuin- en keukenspullen, serviezen, vazen, 
tapijten, elektrische apparaten, spelletjes en speel-
goed, verzamelobjecten, boeken, cd/dvd‟s en zelfs 
twee bijna antieke etalagepoppen. Een prachtige 
plaats om eens rond te snuffelen in afgedankte 
huisraad. Ook is het een prima plek om overbodige 

spullen een tweede eigenaar te geven. Dus wie 
gaat verhuizen of de zolder opruimt, kan veel din-
gen - als het niet te groot of beschadigd is - kwijt bij 
Pluis. De winkel is te klein voor meubels en te voch-
tig voor kleding. 
Tegen december maken de gebruikte artikelen tijde-
lijk plaats voor kerstversieringen. 
 

De kringloopwinkel draait mee met de openingstij-
den van Pluis,  maandag t/m zaterdag 9.00 - 19.00 
uur en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. 

Pluis: Stationsweg 14 

Kringloopwinkel in Pluis 
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In onze vestiging aan het Hobbemaplein is sinds  
5 maart een apotheek. Hier kunt u terecht voor  
geneesmiddelen, drogisteri jart ikelen en advies.  

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 

Openingstijden: 
  

Werkdagen  
08.30 - 17.30 uur 
  

Zaterdag  
10.00 - 14.00 uur 
  

Stationsweg 31 
2515 BH Den Haag 

tel. 070 326 39 30 

fax 070 331 60 54  

Stationsweg 53 

2515 BJ Den Haag 

www.winstonweiwei.nl  

 

https://www.apotheekvanbeest.nl/Default.asp?&HTTPSHASH=

