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De Spuibrug is na ruim een jaar weer toeganke-

lijk voor verkeer. Het is alleen even wennen aan 

de nieuwe situatie; het lijkt een soort rotonde, 

maar welke kant moet of mag je op?     pagina 5 

Op het Zieken 105 t/m 105 komen eind dit jaar 40 

statushouders te wonen in 16 wooneenheden. Het 

gaat om vluchtelingen die na een asielaanvraag een 

verblijfsvergunning hebben gekregen.    pagina 3 

Spuibrug zo goed  

als nieuw 

Vertrekpunt is dat er voor elk probleem een oplossing is. 

Buurtprofessionals Rukye Guc en Joke van Gemmert  

werken als sociaal werker respectievelijk coördinator  

Servicepunt in wijkcentrum Parada.  

Hollands Spoor praat met hen  over hulp bieden en  

buurtbewoners zelfredzaam maken. 
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het Wijkteam van Parada 
In ieder mens schuilt een schepper. 

In de Van der Duynstraat kan de vrije-

tijdsbeeldhouwer zich uitleven met  

klei of was en zich zo een kunstenaar 

wanen. Hetty Looman heeft daar in de 

St. Josefscholen haar boetseeratelier. 
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Creatief onthaasten Alleen op het toneel 
Want van gelukkige mensen houdt iedereen. 

De 11-jarige Hannah Hentenaar speelt de 

hoofdrol in het toneelstuk Mona van het  

Nationale Toneel (NT Jong i.s.m. theater-

school Rabarber) dat de komende maan-

den door heel Nederland te zien is. 
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Ook in deze krant: 

Het bestuur van Buurtstation nodigt de bewoners van de 

Stationsbuurt uit voor de jaarlijkse bewonersavond. 
 

Het belangrijkste onderwerp is de verkiezing van een nieuw bestuur. 

Omdat drie van de vier bestuursleden gaan stoppen is het urgent dat er 

minstens twee nieuwe bestuursleden bij komen.  

Penningmeester Ern Ramacharan blijft voor de komende periode en kan 

het bestuur niet in zijn eentje vormen.  
 

Op pagina 2 treft u een oproep aan voor nieuwe bestuursleden. Daarin 

staat voor geïnteresseerde buurtbewoners wat van bestuursleden wordt 

gevraagd en waarom het belangrijk en leuk is om bestuurslid te zijn. 
 

Bestuur en kerngroep Buurtstation vinden dat zonder aanvulling van 

het bestuur met minimaal twee leden er niets anders op zit dan de  

activiteiten van het Buurtstation stil te leggen.  

Het huidige bestuur blijft dan aan als beheerder van de Stichting  

Buurtstation, maar activiteiten, zoals het leefbaarheidsoverleg dat op  

2 november gepland is, zullen vanaf eind november worden opgeschort. 

Uiteraard hopen we dat het zover niet komt.  
 

We zien u dus graag verschijnen op deze voor het Buurtstation belang-

rijke vergadering op 26 oktober! 
 

Naast dit hoofdpunt staan uiteraard ook de gebruikelijke  

onderwerpen op de agenda, zoals financiële en inhoudelijke  

verantwoording. 
 

Mede namens de collega's: 

Harrie Kampf 

Voorzitter Buurtstation 

Bewonersavond 2016 
Woensdag 26 oktober    19.30 uur     Jan Ligthartschool      Slicherstraat 5 (zijstraat Oranjeplein) 

 

Nieuwe buren  

op het Zieken 

Kleine belasting-

kantoor opgeleverd 
Op de hoek van het Stationsplein en de 

Stationsweg komt het duurzaam ge-

transformeerde 'kleine belastingkantoor' 

in beeld.                                pagina 3 
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Adressen 
 

Buurtstation Stationsbuurt 

Stationsweg 6,  

2515 BN Den Haag 

tel. 363 49 93  

info@buurtstation.nl 

www.buurtstation.nl 

open: maandag  10.00-13.00  
 

Wijkcentrum Parada 
Van Limburg Stirumstraat 280 
2515 PT Den Haag 
Telefoon 2052210 
wijkcentrumparada@zebrawelzijn.nl 
 

Jan Ligthartschool 

Slicherstraat 5 

3890442 

info@janlighthartschool.nl 
 

Politie Haaglanden 

bureau Hoefkade 350: 

telefoon 0900 8844, of mail naar   

simon.daw@haaglanden.politie.nl. 

 

Advertenties  
Hollands Spoor is een krant op A3-
formaat van 12 pagina’s en 
verschijnt 4  keer per jaar in een 
oplage van 4.000 stuks.  
De krant wordt huis-aan-huis be-
zorgd in de Stationsbuurt en bij 
winkels en horeca in stapeltjes 
neergelegd.  
 

Advertentieprijzen: 

Hele pagina  1000 mm2 € 440 

1/2   pagina   500 mm2  € 220 

1/4   pagina   250 mm2  € 110 

1/6   pagina   185 mm2  €   85 

1/8   pagina   125 mm2  €   55 

1/16 pagina     65 mm2  €   35 
 

Aanleveren als plaatje (jpg, png, gif), 

of als Word-bestand of pdf. 

Een pdf wordt iets minder scherp. 

U krijgt gratis hulp bij de opmaak van 

een advertentie.  

Bewonersorganisatie Buurtstation 
Bewonersorganisatie Buurtstation is 
een stichting die op neutrale grond-
slag een goed woon-, werk- en leef-
klimaat in de Stationsbuurt bevor-
dert. De belangen van de bewoners 
staan hierbij voorop. 
 

Het Buurtstation heeft een kantoor-
tje aan Stationsweg 6, dat op maan-
dag is geopend van 10.30 - 13.00 uur 
(telefoon: 3634993).  
De vergaderruimte kan door groepen 
uit de buurt worden gebruikt (max. 
12 personen) tegen een kleine onkos-
tenvergoeding. Aanvragen kan via 
info@buurtstation.nl. 
 

Het Buurtstation bestaat geheel uit 
vrijwilligers. De stichting wordt één 
dagdeel per week administratief  
ondersteund door Carla Janmaat.  
Het bestuur van de stichting wordt 
elk jaar gekozen door buurtbewoners 
op de bewonersavond.  
 

Het bestuur bestaat uit:  
voorzitter Harrie Kampf,  
vice voorziter Cathelijne Dommerholt 
penningmeester Ern Ramcharan en 
Peter Tolenaars.  
 

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

Leefbaarheidsoverleg  
(voorheen: GWO)  
Het Buurtstation organiseert vijf keer 
per jaar het Leefbaarheidsoverleg.  
Dit overleg is bedoeld om de leef-
baarheid van de Stationsbuurt te ver-
beteren. Buurtbewoners kunnen 
klachten of ideeën direct bespreken 
met gemeenteambtenaren, de wijk-
agent of de woningcorporatie. Het 
Buurtstation zit dit overleg voor en 
let op het nakomen van de afspraken. 
 

Komende Leefbaarheidsoverleggen  
ia op  2 november in de Jan Ligthart-
school, Slicherstraat 7,  om 19.30 
uur. Controleer voor de zekerheid de 
locatie op onze website. 
 

Website en digitale nieuwsbrief 
Actuele informatie over de Stations-
buurt en het Buurtstation kunt u vin-
den op de website 
www.buurtstation.nl.  
 

Nieuwtjes over de buurt, zoals activi-
teiten en bijvoorbeeld gemeentelijke 
plannen met de buurt kunt u ook  
lezen in onze digitale nieuwsbrief.  
U krijgt deze via de mail als u zich 
hiervoor aanmeldt op  
info@buurtstation.nl . 
 
 

Meer informatie: 

info@buurtstation.nl 

www.buurtstation.nl 

http://twitter.com/BuurtStation 

Facebook.com/BuurtStation  
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Volgende edities: 

Bezorging                    deadline 

#44 eind december   1 december 

  #45 eind maart 2017        1 maart 

Buurtstation zoekt  

kandidaten voor het bestuur 
 

Het Buurtstation is onze organisatie van en voor bewoners van de 

Stationsbuurt. We dienen de belangen van buurt en bewoners.  

Dat doen we onder meer door de buurt te informeren (onder meer 

via de website en wijkkrant Hollands Spoor) en projecten te organi-

seren of te ondersteunen die buurtgenoten gelegenheid bieden tot 

onderling contact. Ook behartigt het Buurtstation het belang van de 

Stationsbuurt in tal van overleggen met onder meer de gemeente 

(politiek en ambtenaren), woningbouwbedrijven en politie.  

Met de recente bijeenkomsten over de Loper en verkeersveiligheid 

werd onderstreept hoe belangrijk een bewonersorganisatie die op-

komt voor de buurt kan zijn.  
 

Zonder bestuur geen Buurtstation. Daarnaast zijn er natuurlijk men-

sen die meedenken en meedoen met het bestuur. Zij vormen de 

Kerngroep Buurtstation, die momenteel bestaat uit de redactie van 

de wijkkrant, een aantal actieve buurtbewoners en het bestuur.  
 

Omdat drie van de vier huidige bestuursleden, allen al vanaf 2007 

actief in het bestuur, op de komende bewonersavond (26 oktober, 

zie voorpagina zullen aftreden als bestuurslid zijn er dringend nieuwe 

bestuursleden nodig.  

Vandaar deze oproep om je aan te melden als kandidaat of om in 

jouw ogen geschikte buurtgenoten aan te sporen zich kandidaat te 

stellen.  
 

Waarom zou je bestuurslid worden? 

 Als bestuurslid ben je waardevol voor de buurt en je buurtgenoten 

door op te komen voor hun belangen. 

 Je bent steeds op de hoogte van wat in de buurt speelt. 

 Je komt in contact met mensen die bij de buurt betrokken zijn. 

 Je wordt een aanspreekpunt in de buurt.  

 Je hebt invloed op de veranderingen in de buurt. 

 Je krijgt de mogelijkheid eigen initiatieven te ontplooien en die 

van anderen te ondersteunen. 
 

Welke taken lopen nog de komende tijd? 

In het verlengde van de huidige manier van werken zijn de volgende 

taken nog gepland. 

Voorafgaande aan 2017 o.a.: 

 Planning agenda 2017. In de agenda zijn tot nu toe opgenomen 

een reeks leefbaarheidsoverleggen, lentereceptie, bewonersavond 

en in overleg met de gemeente vast te stellen data voor SOOS 

(Stedelijke Ontwikkeling Overleg Stationsbuurt)-bijeenkomsten. 

 Subsidie-aanvragen voor alle projecten en de basiskosten voor 

kantoor, administratieve ondersteuning etc.  

Voor en gedurende 2017 o.a.: 

 Regelen voorzitterschap leefbaarheidsoverleg. 

 Organiseren lentereceptie, bewonersavond en andere buurtbijeen-

komsten. 

 Afspraken en contacten met gemeente en andere instanties 

(ondernemersvereniging, Zebra Welzijn, Staedion, politie, omlig-

gende wijken, etc.).  

 Zo nodig brieven en mails naar gemeenteraad en/of stadsbestuur. 

 Afspraken met mensen die iets van de buurt willen weten of daar-

in wat willen ondernemen, zoals afgelopen jaar onder meer de 

Haagse Culturele Parade.  

 Eigen projecten (bijv. KiKo, Open Podium, lichtplan, bomenwande-

ling) 

 Werven voor uitbreiding van de kerngroep. 

 

Wat je wilt doen en hoeveel tijd je daar aan wilt besteden is voorna-

melijk afhankelijk van je eigen voorkeuren en beschikbare tijd.  

Het bestuur werkt samen met de overige leden van de kerngroep en 

hoeft dus niet alles zelf te doen of te bedenken.  

De huidige bestuursleden blijven ook beschikbaar voor advies.  

Maar let op; het bestuurswerk kan verslavend zijn.  

 

Informatie en aanmeldingen:  

info@buurtstation.nl 

 

mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:wijkcentrumparada@zebrawelzijn.nl
mailto:simon.daw@haaglanden.politie.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/BuurtStation
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
file:///C:/Users/Gary/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YVZR1I2H/info@buurtstation.nl
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De gemeente heeft besloten dat in drie leegstaande  

panden aan het Zieken 40 statushouders (vluchtelingen  

met een tijdelijke verblijfsvergunning) komen te wonen.  

De panden worden daarom verbouwd tot 16 zelfstandige  

woningen van verschillende grootte.  

De nieuwe bewoners gaan er voor eind 2016 wonen.  
 

Het gaat om Zieken 105, 107 en 115, de aaneengesloten panden direct 

naast de Croissant, waar eerder de gebruikersruimte van verslavings-

zorg Parnassia, Buurthuis van de toekomst Samen Sterk en de Wereld-

haven/SWI gehuisvest waren. 
 

Deze mensen zijn hier niet illegaal, maar staan ingeschreven als inwo-

ners van Den Haag. Zij krijgen begeleiding van verschillende welzijnsor-

ganisaties en Vluchtelingenwerk om ze te helpen een onderdeel te wor-

den van onze samenleving. Zo leren ze onder andere omgaan met onze 

taal, normen en waarden, dagbesteding, scholing en werk.  
 

Wat is een statushouder?  

Een statushouder is een vluchteling die een tijdelijke verblijfsvergun-

ning heeft gekregen op grond van een asielaanvraag. Hij of zij mag de 

komende 5 jaar in Nederland blijven wonen en een normaal bestaan in 

de samenleving opbouwen.  

Tussentijds wordt gekeken of de situatie in het land van herkomst is 

verbeterd en kan een vergunning ingetrokken worden. Na 5 jaar kan 

besloten worden tot een vergunning voor onbepaalde tijd. Dit kan al-

leen als terugkeer naar land van herkomst uitgesloten is, iemand is  

ingeburgerd en geen strafblad heeft.  

 

Waarom hier? 

Hoewel het Rijk heeft bepaald dat statushouders op dit moment voor-

rang krijgen bij het verkrijgen van woonruimte mag de huisvesting van 

het grote aantal statushouders er niet toe leiden dat andere mensen de 

kansen op een woning kleiner zien worden. Daarom zoekt de gemeente 

creatieve oplossingen door bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden en 

verzorgingshuizen te gebruiken of tijdelijke woonunits te bouwen.  

Deze panden van de gemeente aan het Zieken staan al enige tijd leeg 

en worden nu als antie-kraak bewoond. Zij vallen dus niet onder het 

aanbod voor woningzoekenden. 
 

Op www.denhaag.nl/statushouders staat veel informatie over de huis-

Vrijdag 14 oktober om 11.00 uur wordt officieel een Gulden  

Klinker in het Huijgenspark gemetseld door wethouder Revis.  

Dat gebeurt als beloning voor gezamenlijke inspanningen om van 

het park een steeds fijnere verblijfplaats te maken.  

Iedereen is daarbij van harte welkom. 
 

Wat is een Gulden Klinker? 

Dit jaar bestaat de Gulden Klinker 20 jaar. Alle mensen die samen actie 

ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken 

kunnen de Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen: van buurt-

bewoner tot winkelier en scholier.  

De Klinker wordt in de bestrating van een straat of plein gelegd. Zo ziet 

iedereen dat daar hard wordt gewerkt aan een prettige buurt. Bij de 

Gulden Klinker hoort een waardebon van € 1.000. Ieder daarop volgend 

jaar kan tot € 750 gedeclareerd worden voor voorkomende werkzaam-

heden. Met dat geld kunnen bij de gemeente dingen of diensten ge-

kocht worden die de buurt nog schoner, veiliger of gezelliger maken. 
 

U kunt een Gulden Klinker verdienen als uw actie voldoet aan de vol-

gende voorwaarden: 

 De straat of het plein wordt er schoner of veiliger door. 

 Minimaal 3 personen doen er aan mee. 

 

 De actie is gericht op de buurt, de straat of het plein en de bewoners 

of gebruikers daarvan. 

 De initiatiefnemers steken de handen ook zelf uit de mouwen. 
 

Informatie: http://www.denhaag.nl/Guldenklinker.htm 

Nieuwe buren: Statushouders op het Zieken 

115 
107 105 Croissant 

Huijgenspark krijgt Gulden Klinker! 

Op dit moment worden de steigers gedemonteerd op de hoek 

van het Stationsplein en de Stationsweg en komt het duurzaam 

getransformeerde 'kleine belastingkantoor' in beeld.  
 

Bij de oplevering op 1 oktober worden ook de hekwerken verwijderd. 

Het is - net als de nieuwe panden aan het brede deel van de Stations-

weg (nummers 136 t/m 166) -een plan van Geste Groep en onderdeel 

van de transformatie van het Hollands Spoor gebied, één van de Haag-

se stadsentree's. Op de begane grond is straks plaats voor 750 vierkan-

te meter commerciële ruimte en daarboven zijn inmiddels 155 studen-

tenstudio's verwezenlijkt. De meeste daarvan zijn al aan de nieuwe be-

woners opgeleverd. De kelder biedt plaats voor een grote fietsenstalling 

en een aantal parkeerplaatsen voor auto's. Vanwege de krappe locatie 

en zeer korte bouwperiode is er met prefab materialen gewerkt zoals 

badkamers en gevelonderdelen.  

Architect Pieter Sitsen van KOW Architecten spreekt van een “stoer 

bakstenen gebouw” met een klassiek moderne uitstraling.  
 

In uw volgende Buurtkrant kunt u een uitvoeriger reportage tegemoet 

zien van dit gebouw en hopelijk is er dan ook nieuws over het grote  

belastingkantoor. 

Het kleine belastingkantoor 

afbeelding: Geste Groep 

http://www.denhaag.nl/statushouders
http://www.denhaag.nl/home/formulieren/Aanmelden-Gulden-Klinker.htm
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Mijn eerste vraag is hoe lang Parada eigenlijk 

bestaat. Joke, al 19 jaar werkzaam bij Parada: 

"Ik weet het niet precies. Toen ik kwam in 

1997 was het er een jaar of vier-vijf. We zou-

den moeten nagaan wanneer de huizen hier in 

de straat zijn opgeleverd. Bij de bouw zijn 

twee huizen vrijgehouden voor een buurthuis. 

Theo Daalhof van de gemeente heeft zich hier 

destijds met anderen sterk voor gemaakt."  

De vraag brengt Joke meteen op wat er in die 

19 jaar veranderd is: "In het begin toen ik hier 

kwam waren er veel minder activiteiten dan er 

nu zijn. Als sociaal werker hadden mijn collega 

Jos Molhoek en ik in die jaren alle ruimte om 

de meest fantastische projecten te draaien. 

Veel gingen over verbeteren van gezondheid. 

Mooi was dat, maar zelf activiteiten organise-

ren doen we nu niet meer of in elk geval veel 

minder. Nu coördineren en ondersteunen we 

activiteiten die wijkbewoners zoveel mogelijk 

zelf bedenken en organiseren. We proberen 

mensen hun eigen kracht te laten benutten. 

Dat is de omslag die het welzijnswerk overal 

heeft gemaakt en die ook heel goed is."  
 

Inmiddels is Rukye Guc erbij komen zitten.  

Zij werkt al 26 jaar bij Zebra, de koepel waar-

onder Parada valt. Sinds 2011 is zij maat-

schappelijk werker bij Parada. Vanaf 2015 

toen Parada wijkcentrum nieuwe stijl is gewor-

den is zij coördinator van het servicepunt dat 

Parada herbergt. Rukye: "Dat is ook een hele 

omslag. Vroeger hadden we hier maatschap-

pelijk werk, sociaal-cultureel werk, opbouw-

werk etc. We hebben dat nog steeds allemaal, 

maar het is gebundeld en de cliënt en zijn 

hulpvraag staat nu meer centraal.  

Alle wijkbewoners kunnen bij het servicepunt 

elke werkdag laagdrempelig terecht met hun 

problemen. Dat kan van alles zijn: financiële 

problemen, echtscheiding, psychosociale pro-

blemen, gezondheidsklachten, werkloosheid, 

problemen met een verblijfsvergunning, een-

zaamheid en wat je verder nog allemaal kan 

bedenken.  

Mensen komen hier omdat ze ons via mond-

tot-mondreclame weten te vinden of door de 

gemeente naar ons worden doorverwezen.  
 

Ons vertrekpunt is dat er voor elk probleem 

een oplossing is en dat we met een cliënt  

bezien wat hij zelf kan oplossen en hoe we 

hem of haar hierbij waar nodig op weg kunnen 

helpen. Het servicepunt is er sinds vorig jaar 

en we worden echt druk bezocht." 
 

Naast het servicepunt is er in Parada ook een 

flink aantal activiteiten. Joke daarover: 

"We hebben drie leerlijnen: gezondheid waar 

we vaak samen optrekken met de GGD, taal 

en vaardigheden, waarbij je kan denken aan 

fietsles, naailes en computerles. We hebben 

momenteel zo'n 200 cursisten per week in  

dit kleine gebouwtje; bijna al onze cursussen 

zitten vol.  

We begeleiden ook veel vrijwilligers.  

De gemeente vraagt dat van ons. Bovendien is 

vrijwilligerswerk voor veel mensen een stap op 

weg naar de arbeidsmarkt en dat is ook iets 

waar we cliënten in begeleiden. We zijn ook 

altijd op zoek naar samenwerking met andere 

partijen in de buurt om activiteiten te ont-

plooien waar behoefte aan is. Samen met de 

Prinses Ireneschool, de Jan Ligthartschool en 

Buurthuis de Mussen organiseren we sport in 

de Oranjehal. De sportfaciliteiten van de  

Mussen zitten vol, de scholen hebben via de 

kinderen contact met ouders, wij zien vrouwen 

die voor hun gezondheid meer zouden moeten 

bewegen en de Oranjehal staat op woensdag 

leeg. Eén en één is dan twee. 

Binnenkort starten we met Zumba. Zo is er 

veel meer." 
 

Van Lotje 

Een initiatief van recente datum dat Joke 

graag onder de aandacht brengt is de kast van 

Lotje. "De kast van Lotje is leuk omdat het 

simpel en effectief is. Het is een kast met  

kleding voor kinderen van 0-14. Er wordt op 

toegezien dat alle kleding schoon en heel is. 

Elke dinsdag tussen 13.30-14.30 uur kunnen 

ouders met een smalle beurs langskomen voor 

kleding als hun kinderen weer eens uit hun 

kleren zijn gegroeid en zij krap bij kas zitten. 

De stichting die erachter zit vult de kast, maar 

steeds vaker komen ook wijkbewoners kleren 

brengen. Lezers van Hollands Spoor die goede 

kinderkleren over hebben nodig ik van harte 

uit ze naar Parada te brengen." 

 

Stationsbuurt 

Aan het eind van het gesprek komt het ge-

sprek weer uit bij de Stationsbuurt en wat zij 

daar vanuit hun professie van vinden. Joke 

vindt de Stationsbuurt enorm verbeterd. Haar 

staat nog de criminaliteit bij zoals die aan het 

begin van haar tijd bij Parada was:  

 

 

"Ik was echt wel wat gewend als sociaal wer-

ker, dacht ik, maar van wat je tegenkwam op 

het Oranjeplein schrok ik toen echt. Ik heb 

ook wel een groep meiden gehad die een 

steekpartij had zien gebeuren. Daar moet je 

dan echt mee aan het werk. De wijk is nu veel 

rustiger en veiliger. En kijk naar het Oranje-

plein. Buurtbewoner An van Erkel, nu helaas 

overleden, is een van de mensen die hard ge-

werkt heeft aan het Oranjeplein, zoals het nu 

is: overzichtelijk, open, omheind en met 

speeltoestellen en activiteiten voor kinderen. 

Er wordt zelfs wekelijks gezond gekookt met 

een groep buurtbewoners. Een van onze vrij-

willigers ondersteunt dat." Een groeiend pro-

bleem dat beide dames in hun werk zien is 

werkloosheid. Rukye: "De werkloosheid neemt 

de afgelopen tijd sterk toe bij de mensen die 

wij zien in Parada. Nieuw daarbij is dat ook 

mensen met goede diploma's niet aan het 

werk komen. Ik vind dat echt zorgelijk."  
 

Een ander zorgpunt blijft de integratie.  

De Stationsbuurt is een zeer gemengde buurt, 

maar hier trekken ook veel oorspronkelijke 

bewoners uit de goedkopere woningen weg. 

Rukye: "Laatst had ik nog een cliënt die zei:  

ik wil graag integreren in de Nederlandse  

samenleving, maar als ik in mijn portiek kijk 

zou ik niet weten met wie. Dat is natuurlijk 

niet goed." 

Vries Kool 

Wijkcentrum Parada 
Van Limburg Stirumstraat 280 
2515 PT Den Haag 
Telefoon 070 2052210 
wijkcentrumparada@zebrawelzijn.nl 
 

  

Professionals in de buurt:  

Rukye Guc en Joke van Gemmert van Wijkcentrum Parada 

“Ons vertrekpunt is dat er voor elk probleem een oplossing is “. 
 

Hollands Spoor gaat regelmatig buurten bij  

professionals die in de Stationsbuurt werken.  

Ditmaal bezoeken we wijkcentrum Parada,  

waar Rukye Guc en Joke van Gemmert werken als  

sociaal werker respectievelijk coördinator Servicepunt.  

Een gesprek over hulp bieden en buurtbewoners  

zelfdredzaam maken. 

 

Het team van Parada. Links achter: Joke van Gemmert, midden voor: Rukye Guc  

mailto:wijkcentrumparada@zebrawelzijn.nl
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Ruim een jaar, van april 2015 tot 15 juli 2016. is  

gewerkt aan de kruising Spui/Zieken/Pletterijkade.  

De brug zelf en de kademuren zijn vervangen en het 

werk aan de sporen tussen de Bierkade en het Zieken 

en de herinrichting van de verkeerssituatie zijn afge-

rond.  

De verkeerssituatie op de brug is enigszins gewijzigd, 

waardoor deze niet meteen voor iedereen duidelijk is.  

Er is een soort rotonde ontstaan waarbij bijvoorbeeld 

auto’s vanaf het Groenewegje niet naar het Spui of de 

Pletterijkade kunnen, maar het Zieken op moeten. 
 

Vanuit de Croissant hebben we daarom een overzichts-

foto gemaakt (rechts). 

De nieuwe materialen steken fris af tegen de oude verweerde delen van de brug 

Spuibrug 2.0 - een beetje anders maar toch vertrouwd 
Sinds vrijdag 15 juli is de Spuibrug -weer helemaal fris- toegankelijk voor alle verkeer 

Oud en nieuw vanaf het Spui; links ± 100 jaar geleden (foto HTM.net). Rechts: een paar huizen staan er nog Het Leemmannetje is terug 

Vanaf de brug richting Rijswijkseplein Vanaf de Bierkade 

Soms waanden bewoners van de Croissant zich in een SF- 

film die zich voor hun ramen afspeelde. Vreemde kleurrijke 

machines deden onvermoeid hun werk, soms zelf diep in de 

nacht. Toch viel de overlast wel mee en was het schouwspel 

echt de moeite waard. 
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De Vlaamse schrijver Griet op de Beeck 

schreef een 75 minuten durende mono-

loog voor een van de personages uit 

haar Bestseller 'Kom hier dat ik u kus'; 

de tienjarige Mona.  
 

Op de afgesproken tijd is Hannah met 

haar zusje Mieke en een vriendin aan 

het badmintonnen in het Huijgenspark. 

Op een bankje in de schaduw praten 

we tussendoor over contact met het 

publiek, tekst uit je hoofd leren en  

hoe het is om Mona te zijn? 
 

Hoe is het zo gekomen dat je Mona 

mocht spelen? 

"Ik zit al lang bij theaterschool Rabar-

ber. Een vriendin kreeg een brief dat ze 

auditie mocht doen. Ik vroeg me af 

waarom ik geen auditie mocht doen. 

Een dag later kreeg ik ook een brief. 

Een heleboel meisjes van Rabarber 

mochten auditie doen. Je krijgt dan op-

drachten en je moet een tekst uit je 

hoofd leren. Als je werd gekozen, zou-

den ze je bellen en als je het niet werd, 

zouden ze mailen.  

De dag erna zei mama dat er een mail 

gekomen was. Toen was ik teleurge-

steld, maar ze hadden niet ons goede 

telefoonnummer, dus ze mailden dat ik 

uitgekozen was. Toen was ik heel blij." 
 

Kun je iets verklappen over de voor-

stelling? Wat is Mona voor een meisje? 

"Mona is een meisje van tien. Ze heeft 

een vader, een stiefmoeder, een broer-

tje en een nieuw zusje.  

Zij probeert het goed te doen voor haar 

familie en hen aandacht te geven, maar 

ze krijgt geen aandacht.  

En ze zijn ook niet lief voor haar. Haar 

stiefmoeder is soms echt gemeen.  

Mona vertelt wat ze meemaakt en hoe 

dat voelt." 
 

De voorstelling duurt meer dan een uur 

en je staat alleen op het toneel. Hoe 

heb je al die tekst uit je hoofd kunnen 

leren? 

 

Hannah kijkt alsof er niets simpelers is 

dan dat: "Als ik tekst moet leren begin 

ik met een zin. Als ik die zin ken doe ik 

er een zin bij. Als ik die twee zinnen 

ken doe ik er een derde zin bij.  

Dan de vierde. Net zo lang tot ik alle 

tekst ken." 

 

Hoe lang heb je moeten oefenen voor 

je de tekst kende? 

"Ik weet het niet precies, maar de audi-

tie was na kerst. Snel daarna zijn we 

begonnen met oefenen; twee keer per 

week. Dat duurde een half jaar of zo. 

Voor de première zijn we naar de  

Verkadefabriek geweest in Den Bosch. 

Daar hebben we een tijdje elke dag ge-

oefend." 
 

Dan komt het gesprek op de voorstel-

ling zelf. Hannah heeft er al twee uit-

voeringen opzitten en net als haar  

collega-Mona nog tenminste dertien te 

gaan in Nederland en België.  
 

Hoe is het om er helemaal in je eentje 

voor zoveel mensen te staan en ben je 

dan niet heel zenuwachtig? 

"Mijn tekst ben ik nog niet kwijt ge-

weest. Voor de eerste twee keer was  

er een souffleur, maar dat is niet meer 

nodig. De tekst zit erin en gaat niet 

meer weg. Een beetje zenuwachtig  

ben ik wel, maar vlak voor het begint 

heb ik er zin en wil ik ervan genieten.  

Ik vind het fijn als er mensen in de zaal 

zitten die ik ken. Het moeilijkst vind ik 

contact houden met het publiek. Soms 

kijk ik te veel naar één punt, maar dat 

gaat al veel beter." 
 

Tijdens de voorstelling: ben je dan  

Mona of Hannah? 

Stellig: "Mona. De dingen die gebeuren 

ken ik van mezelf niet; misschien alleen 

kleine dingetjes. Maar als ik op het to-

neel sta in het decor voel ik me Mona. 

Ik blijf wel de hele tijd nadenken waar 

ik heen moet en wat ik moet doen en 

zo.  

 

Buurtgenote Hannah Hentenaar speelt hoofdrol  

in toneelstuk Nationaal Toneel 
De 11-jarige buurtgenote Hannah Hentenaar speelt  

om en om met een ander meisje de hoofdrol in het toneelstuk 

Mona van het Nationale Toneel (NT Jong in samenwerking  

met theaterschool Rabarber), dat de komende maanden door 

heel Nederland te zien is.  

Im will by happy evryday.  

Want van gelukkige mensen houdt iedereen.  

En gelukkige mensen maken nooit anderen ongelukkig. 

(uit: Kom hier dat ik u kus, Griet Op de Beeck)   

voor meer informatie over de voorstelling en speeldata  

zie www.ntjong.nl'. 

En wat grappig is: als ik gewoon Hannah ben, dan heb ik nu 

wel eens dat iemand iets vraagt en dat ik dan antwoord met 

zinnen die in het script staan." 
 

De laatste vraag: Als je later zo oud bent als je moeder, ben 

je dan een bekend actrice? 

"Dat hoop ik wel ja. Ik wil graag voorstellingen spelen. Nu is 

er nog tot volgend jaar Mona, maar met Rabarber beginnen 

we nu ook weer aan een nieuwe voorstelling. Misschien ga ik 

dan wel in de avond spelen en in de ochtend teksten leren 

voor mijn nieuwe rol." 

 

Het gesprek is ten einde. Hannah kan weer verder badmin-

tonnen. 

Vries Kool 

http://www.ntjong.nl
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Zoals inmiddels traditioneel in augustus was er ook dit jaar 

weer Jazz in de Gracht.  
 

Het festival dat zich inmiddels wegens succes heeft uitge-

breid naar andere delen van de Haagse grachten werd on-

danks een regenbuitje en een koudefrontje hier en daar 

drukbezocht.  

Opvallend dit jaar was dat in de programmering de randen 

van de jazz werd opgezocht.  

Zo waren er een 

heuse crooner en 

een salsaband te 

bewonderen.  
 

Een korte impressie 

van de editie 2016. 

 

foto’s Jan de Bloois   

De Overkant is eén van de 

gangmakers voor de sfeer van 

onze Stationsbuurt. De lunch-

room verbindt de buurtbewo-

ners met de passanten en loopt 

vanaf de start als een trein.  
 

De visie om het terras op alle da-

gen dat het weer het toelaat te 

exploiteren, is belangrijk, het is 

een lunchroom waarbij alles klopt, 

de ontspannen sfeer, creatieve en 

gezonde gerechten, lekkere taar-

ten en goed geschuimde cappuci-

no. Na haar start in 2004 werd De 

Overkant de trekker van de buurt. 

De twee compagnons die De Over-

kant runnen zijn Yaron de Jong en 

Lucy Zuiderwijk. De reden dat we  

Lucy interviewen is haar dubbele 

ondernemerschap. Naast De Over-

kant werkt zij ook als program-

meur voor evenementen en band-

jes. De liefhebbers uit de Stations-

buurt maakten kennis met die 

kant van Lucy in 2012, tijdens 

haar eerste Lucy's Wijsje.  
 

Horeca 'dat heb ik altijd leuk  

gevonden' 

Lucy heeft na het behalen van 

haar VWO-diploma Kunstgeschie-

denis gestudeerd aan de Universi-

teit van Leiden en het basisjaar 

gevolgd aan de Kunstacademie in 

Den Haag. Maar ondertussen 

werkte ze ook als bedrijfsleider bij 

Restaurant Schlemmer. 'Dat heb 

ik altijd heel leuk gevonden, men-

sen een fijne avond bezorgen, met 

een heerlijk diner en een goeie 

fles wijn erbij. Er kwamen daar 

toentertijd veel kunstenaars, mu-

zikanten en acteurs. Ik heb er 7 

jaar met heel veel plezier gewerkt 

en er veel vrienden aan over ge-

houden.'  

Lucy heeft op veel plekken in Den 

Haag gewoond, o.a. in het Zeehel-

denkwartier, Benoordenhout en 

het Centrum gewoond. Nu woont 

ze in Scheveningen. Op zoek naar 

een locatie voor een eigen horeca-

onderneming, kwamen Lucy en 

Yaron de bedrijfsruimte aan het 

Huijgenspark tegen. 

Ze waren op slag verliefd op de 

buurt, het park en de onderne-

mende bewoners. 'Ik vind de Sta-

tionsbuurt een heel gezellige buurt 

waar allerlei soorten culturen sa-

menleven.'  
 

De menukaart van De Overkant 

Yaron en Lucy hebben allebei veel 

gereisd, voor hen de inspiratie 

voor recepten uit verre landen. 

Samen met het personeel worden 

de nieuwe gerechten voor de me-

nukaart en de specialiteiten van 

de dag vastgesteld. 'Iedereen bij 

ons kookt mee of leert koken.' 

Veel van de producten en ingredi-

enten van De Overkant komen uit 

de buurt. 'De ondernemers helpen 

elkaar onderling en we doen dan 

ook het liefst onze boodschappen 

in de buurtwinkels. Zoals bij RIF 

slagerij en de Voordeelbakker.'   
 

Altijd al een 'dubbel' beroep 

Extra werken in de avonduren 

heeft Lucy altijd gedaan. Toen ze 

met De Overkant startte werkte  

ze nog als bedrijfsleider bij 

Schlemmer. Ze kan gewoon goed 

organiseren. Haar familie woont 

op Curaçao, het is haar tweede 

huis en ze gaat vaak terug. Ook 

daar heeft ze een aantal jaren ge-

holpen met het organiseren van 

windsurfevenementen. In 2012 

heeft ze haar eerste Lucy's Wijsje 

georganiseerd, mensen die in klei-

ne groepen een serie bijzondere 

locaties bezoeken, waar een band 

voor hen speelt. 'Veel van mijn 

vrienden spelen in een band en ik 

had er 6 gevraagd of ze op een 

bijzondere plek konden komen 

spelen. 200 mensen in 6 groepjes 

verdeeld gingen onder leiding van 

een gids deze bands bezoeken. Ik 

vond dit zo super leuk om te orga-

niseren en te zien dat er mensen 

genieten van de muziek die ik had 

uitgekozen dat ik dacht; dit wil ik 

vaker doen!!  

Dat was vier jaar geleden de di-

recte aanleiding voor haar om 

Hummingbird Music, Bookings & 

Events haar tweede bedrijf naast 

De Overkant te starten.  

 

Ik laat het spelen en zingen graag 

aan anderen over. 

Hummingbird Music is geen sei-

zoensgebonden werk, het is een 

doorlopend zoeken naar nieuw ta-

lent en het checken van live band-

jes, alleen al voor de popronde 

Den Haag waren dat er 120.  
 

Ze vindt het erg leuk dat mensen 

haar tegenwoordig ook tippen als 

ze een leuke band of musicus ge-

hoord hebben. 'Dit jaar mocht ik 

voor Surfana Festival 40 bands 

boeken en het programma maken. 

Dat was een geweldig mooie klus, 

met bands uit o.a. Zuid Afrika, 

Australië, Engeland en Zweden. 

Om tijdens het weekend de 2000 

bezoekers van het festival te zien 

genieten van de muziek die ik bij 

elkaar had bedacht is het mooiste 

wat er is!' Door het hele jaar heen 

zijn er veel festivals. Lucy pro-

grammeert maandelijks de bands 

bij o.a. Kompaan Beer Bar en Café 

de BieB. En als je haar werk wilt 

volgen, de festivals bij ons in de 

buurt waar ze aan gewerkt heeft 

in oktober; 7-8-9 oktober VISSCH 

festival in Scheveningen; met Nina 

Malan coördineert en regelt ze 

programma en locatie van de 

Popronde, een groot rondreizend 

festival, dat 15 oktober in Den 

Haag neerstrijkt en 29 oktober 

Museumnacht in Gemeentemuse-

um Den Haag. 

 

En in de Stationsbuurt? ' 

Eind dit jaar is er weer de Carniva-

le op het Huijgenspark, ondertus-

sen een begrip in Den Haag. Dit 

prachtige festival vol magie en be-

tovering duurt 4 dagen en Hum-

mingbird Music mag zich aanslui-

ten bij de Karavaan met zo'n 20 

bands. Ik heb er nu al zin in!' 
 

Hoe hou je het vol? 

Met bewondering voor al die posi-

tieve energie die Lucy in dit inter-

view meegeeft, de laatste vraag 

aan haar: hoe doe je dit allemaal? 

'Ik krijg veel energie van blije 

mensen in De Overkant en m'n 

lieve collega's. Het luisteren naar 

mooie muziek en organiseren van 

festivals is mijn hobby. Het voelt 

niet als chaotisch, maar juist inspi-

rerend...  

Mijn droom is om te kunnen blij-

ven doen waar ik blij van word 

met de mensen om me heen die ik 

lief heb. Eigenlijk precies wat ik nu 

doe...' 
 

Lucy's gouden tip:  

Een band die me tijdens m'n laat-

ste Wijsje op Where The Wild 

Things Are Festival echt heeft ont-

roerd is St.Solaire.  

Ga deze band checken! 

 

haar websites:  

www.hummingbird-music.nl en 

www.naardeoverkant.nl 

 

Professional in de buurt: Lucy Zuiderwijk 

http://www.hummingbird-music.nl/
http://www.naardeoverkant.nl/
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In ieder mens schuilt een schepper.  

Of het nu gaat om een lekkere maaltijd,  

tuinieren, of het maken van een kunstzinnig 

object.  
 

In de Van der Duynstraat kan ook de vrijetijds-

beeldhouwer zich uitleven met klei of was en zich 

zo een kunstenaar wanen. In de uit 1903 stam-

mende Rooms-katholieke St. Josefscholen huist al 

meer dan 30 jaar Alte Wik, een vereniging van 

kunstenaars en vormgevers.  
 

In de oude gymnastiekzaal, de rails van de ringen 

aan het hoge plafond getuigen daar nog van, 

heeft Hetty Looman het boetseeratelier. Het ate-

lier heeft uitzicht op de oude speelplaats, nu een 

prachtig groene binnentuin. Zij is een ervaren 

docente in het boetseren van portret en fi-

guur, van mens en dier.  

Haar opleiding heeft zij gevolgd aan de  

Koninklijke Academie voor Beeldende Kun-

sten in Den Haag en de Rijksacademie in Amsterdam.  
 

Alle aspecten van boetseren, zowel ruimtelijk als in reliëf,  

komen in de lessen aan bod. Bijvoorbeeld model- en portret-

boetseren.  

Het boetseren van een model zorgt voor erva-

ring in goed kijken en ontwikkeling van ruim-

telijk gevoel.  
 

Op dinsdagochtend geeft Hetty Looman een 

bronsgietcursus. Alle  vaardigheden rondom 

bronsgieten komen dan aan bod. Op zaterdag-

ochtend is er een werkplaats waar cursisten 

eigen ideeën kunnen uitwerken of waar in 

overleg een model of portret wordt geboet-

seerd.  
 

In het atelier is ruimte voor maximaal acht 

cursisten. Eenieder werkt in de lijn van zijn  

of haar persoonlijke ontwikkeling en interesse. 

Het werken in een groep is stimulerend door de kennismaking 

met elkaars ideeën en inspiratiebronnen.  
 

Voor informatie zie de website: www.hettylooman.nl  
 

Rob Govers 

Een Perzisch restaurant aan de Bierkade met de naam “Setare”. 

Setare betekent ster, en niet voor niets.  
 

De gastheer en gastvrouw, een vriendelijk Iraans echtpaar inmiddels 17 

jaar in Nederland wonend, licht de menukaart toe bestaande uit gerech-

ten uit eigen keuken. De kaart vele traditionele klassiekers: stoofge-

rechten, gegrilde vleesgerechten en vegetarische gerechten. 
 

Ik zit op het terras met uitzicht op de jachthaven van onze eigen buurt. 

Slechts Scheveningen kan wedijveren met dit panorama. 

Als voorgerecht eet ik mirza ghasemi, gerookte aubergine met tomaat 

en een geklutst ei, op smaak gemaakt met knoflook en kurkuma. Het is 

een kruidig gerecht afkomstig uit de regio van de Kaspische Zee in 

Noord-Iran. Daarbij een kleine knisperend verse salade. Dit voorgerecht 

smaakt naar meer. 
 

Ik laat mijn oog vallen op zereshk polo. Het hoofdgerecht is een pilaf-

achtige rijst van berberisbessen, kip, geraspte amandel en saffraan.  

Erg lekker! De twist zit ‘em in het zure rode besje, een soort ‘mini-

cranberry’. Een Hertog Jan drinkt er lekker bij weg.  

 

Ook voor de liefhebber van lamsvlees en, voor de vegetariër, omelet in 

diverse varianten is het authentieke Setare een regelrechte aanrader. 

Het huisgemaakte saffraanijs bastani sonati is super.  

De recencies op Iens.nl spreken voor zichzelf!   

Rob Govers 

Creatief onthaasten 
Het werkwoord boetseren betekent zoveel als het 

kunstzinnig vormen in drie dimensies van kneed-

baar materiaal zoals was of klei.  

Met de handen kan uit het ‘niets’ van een brood 

klei (zo heet dat) een object gemaakt worden.  

Eten met een ster 

Het leven in de stad is niet voor alle vogels even makkelijk.  

Vogels zoals de huismus kwamen vroeger veel voor in Den Haag.  

Nu zijn de huismusjes bijna verdwenen uit de stad omdat ze geen  

geschikte plekken meer kunnen vinden om te broeden. 
 

De leerlingen van de Jan Ligthartschool willen een verschil maken.  

De leerlingen zijn weken bezig geweest met het maken van vogelhuisjes waar 

huismusjes in kunnen broeden. De vogelhuisjes zijn zo ontworpen dat ze alleen 

geschikt zijn voor kleine vogels zoals musjes en koolmeesjes, en niet voor par-

kieten of duiven. 
 

Een vogelhuisje adopteren is gratis. U moet dan zelf het geadopteerde vogel-

huisje op een geschikte plek ophangen. In bijvoorbeeld een boom of op uw bal-

kon of aan de voorgevel/achtergevel van uw huis. Het huisje moet minimaal op 

2 meter hoogte vanaf 

de grond hangen.  
 

Wilt u ook helpen? 

Neem dan contact op 

met meester Richard  

(06-29 17 98 22) of 

stuur een e-mail naar 

Jan Ligthartschool bijentuin 
 

Het gaat wereldwijd niet goed met de bij.  

Dit is slecht nieuws want de bij is een nuttig diertje.  
 

Bijen maken niet alleen honing. Ze helpen ons ook met het 

verbouwen van groente en fruit. Bijen bestuiven namelijk 

planten zodat er groente en fruit kan groeien.  
 

De leerlingen van de Jan Ligthartschool hebben onderzoek 

verricht naar de bijen in de Schilderswijk en Stationsbuurt, en 

zijn tot de conclusie gekomen dat we de bijen moeten helpen. 

Er zijn in deze wijken te weinig bloemen waar de bijen uit 

kunnen eten en te weinig plekken waar de bijen kunnen  

wonen.  
 

Daarom gaan de leerlingen van de Jan Ligthartschool komend 

schooljaar een bijentuin aanleggen.  

In deze tuin gaan de leerlingen  

veel bloemen planten en zelfgemaakte  

bijenhotels ophangen.  
 

Hopelijk gaat het dan weer een stukje  

beter met de bij. 

Adopteer een vogelhuisje!  

Help de Haagse vogels! 

http://www.hettylooman.nl
mailto:Iens.nl
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Met een duurzame tas van Buurt-

station in hun hand bedanken de 

kinderen uit de wijk de bewoners-

organisatie voor deze moestuintjes. 

  
28 juni                                           27 juli 

  
  26 augustus  

  
 31 augustus                                                    

        

` 

 

 

 

9 augustus  

31 augustus  

De Tuintjes  

van Oranje 
 

Het heeft even geduurd 

maar de moestuintjes staan 

eindelijk op het Oranjeplein! 

Wie helpt er mee? 
De tuintjes van Oranje is op zoek 

naar buurtbewoners met groene 

vingers die als vrijwilliger het  pro-

ject willen ondersteunen. 
 

Wilt u zich opgeven of wilt u meer 

informatie?  

Stuur dan een e-mail naar  

info@buurtstation.nl of 

e.p.ramcharan@hotmail.com  

onder vermelding van  

`De tuintjes van Oranje´. 

Prijsvraag moestuintjes 

 
Er was een prijsvraag uitgeschreven voor het verzinnen van een naam 

voor deze moestuintjes. Er zijn maar liefst 26 namen ingezonden!  

De bekendmaking was op vrijdag 8 juli tijdens het Open Podium en 

het oogstevenement op het Oranjeplein. De meeste stemmen zijn be-

haald met de naam `De tuintjes van Oranje´.  

Open Podium 
 

Op vrijdag 8 juli 

vond het Open  

Podium plaats.  

Ook dit jaar kon er 

weer geboetseerd 

worden en geknut-

seld.  

Er waren ook weer 

gratis skeelerlessen 

voor kinderen.  

Het Open Podium 

was dit keer simpel, 

sober maar toch 

snel vol.  

23 juni 

Marian Zuiderwijk (bekend van 

´Rondkomen in de Schilderswijk´) heeft 

een gezonde bingo gedraaid voor het oog-

stevenement. Ondanks het weer was het 

erg druk.    

 

De winnende naam is bedacht door een groep van 4 meiden uit groep 

6a (schooljaar 2015-2016) van de Jan Ligthartschool namelijk Zahrah, 

Nermin, Nisa en Fatma. Noemenswaardig is dat 3 van de 6 bedachte 

namen door deze meiden de meeste stemmen hebben behaald.    
 

Het bord op de foto hiernaast wordt  

vervangen. Daar komt de winnende naam 

op te staan samen met enkele gedragsre-

gels.  

De gemeente heeft dat toegezegd. 

 

Het oogstevenement 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gezonde prij-

zen lagen in de 

duurzame tassen 

van Buurtstation.  

 

Ern Ramcharan 

 

mailto:info@janlighthartschool.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:e.p.ramcharan@hotmail.com
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Column                          Tussen Spoor en Stad 

Nazomer 
Nou, die hebben we weer gehad, die heerlijk 

rustige zomer. Niets van gemerkt? Zeker zelf 

de wijk ontvlucht naar een land, waarvan de 

inwoners weer hier naartoe kwamen of willen 

komen. Nou, ik niet hoor. Ik heb jaren hard 

gewerkt om mijn huis zo te krijgen dat ik er 

prettig kan leven. Waarom zou ik dan veel  

geld betalen om me ergens anders te moeten 

behelpen? Rare gewoonte hoor.  

 

In zo’n zomer zijn er lekker weinig activiteiten. 

Eindelijk relaxed in een ligstoel in het park lig-

gen zonder harde muziek, forenzen of hekken 

waarachter men zich mag vermaken.  

En er waren minder auto’s en dus ook minder 

ongelukken en minder luchtvervuiling. Ik kon 

eindelijk weer eens vrolijk en veilig door de 

wijk fietsen. 

 

Als altijd gezellig was natuurlijk Jazz in de 

Gracht. Hoewel. Het zou beter 

‘alledenkbaresoortenmuziekindegracht’ kunnen 

heten. Rap, hiphop, rock, pop, disco, alles hoor 

je er. Best chillen hoor, maar jazz? 

Die gracht is trouwens wel lachen; zijn ze ein-

delijk klaar met Zieke Spui, gaan ze de Bierka-

dekademuren (leuk puzzelwoord) vervangen. 

Wel vanaf het water, dus we kunnen op de ter-

rasjes blijven zitten terwijl ze daaronder de 

boel slopen. 

 

Ik liep laatst langs het Spinozahof en dacht dat 

het er nogal verwaarloosd bij lag. Bij navraag 

hoorde ik dat het juist de bedoeling is om een 

deel door de natuur te laten onderhouden. 

Krijg je meer natuurlijke varianten planten en 

beestjes. Is bijvoorbeeld heel goed voor de 

wilde bijen die dreigen uit te sterven.  

Ze wilden eerst gewone bijen nemen, maar die 

zijn niet meer gewoon. Ze maken alleen ho-

ning voor mensen.  

Wilde bijen zorgen er voor dat planten kunnen 

leven door het verspreiden van zaden. Als ze 

dat niet meer kunnen doen, hebben wij zelf 

straks niets meer te eten en dat lijkt me best 

vervelend.  

Ook mensen zijn niet normaal meer. Lopen de 

hele dag achter niet bestaande dingen aan. 

Vroeger noemden ze dat psychoten. Je ziet ze 

vooral in het park, waar voor normale mensen 

onzichtbare Pokkemonsters de rust verstoren. 

Is dit een cyberhersenspoeling, een complot 

van de overheid om ons rustig of dom te hou-

den in ruil voor al je gegevens? Of ga ik nu ook 

spoken zien? 

 

Een bekende van me zit in de kerngroep van 

het Buurtstationbestuur. Wat die allemaal niet 

meemaakt; hij komt overal backstage en praat 

met de raarste mensen. Niet alleen wethou-

ders en burgemeesters, maar ook zwervers, 

agenten, ondernemers, welzijnswerkers, ar-

tiesten en andere figuren die dingen doen in de 

wijk. Soms zelfs gewone buurtbewoners. Eet 

en drinkt zich klem op recepties, openingen en 

presentaties, was één van de eersten bovenop 

het Strijkijzer, liep door de riolering onder het 

Huijgenspark, zat op de vorstelijke plee in de 

Koninklijke wachtkamer van het station, be-

keek in de loop der jaren tientallen plannen die 

niet doorgingen van belastingkantoren, panden 

en straten, bemoeide zich met verkeerssitua-

ties en tramsporen en hielp bij de organisatie 

van allerlei activiteiten. Maar bovenal heeft hij 

daarbij zijn huidige vriendin en meerdere 

vrienden leren kennen. Nadeel is dat hij bijna 

nooit meer tijd heeft voor een praatje, maar 

dan wel weer veel te vertellen heeft. 

 

Voor nu: geniet van de herfst, voor je het weet 

is het weer winter! 

Koos Spoor 

 

Koos Spoor heeft zo zijn eigen kritische 

kijk op deze krant en de gebeurtenissen in 

de Stationsbuurt.  

Hij woont al zijn hele leven in Den Haag, 

waarvan zo’n 20 jaar in onze wijk en hij 

schijnt een verre neef van Haagse Harrie 

te zijn. Hij is niet geïnteresseerd in politiek 

en zwalkt van links naar rechts of omge-

keerd. Wel was hij ooit lid van de Tegen-

partij. 

Omdat hij wat moeite heeft met schrijven, 

worden zijn gedachten opgeschreven 

door ons redactielid Gary v.d. Heemst. 

De gemeente Den Haag waardeert de inzet van vrijwilligers en mantel-

zorgers. Zij doen belangrijk en bijzonder werk. Daarom mogen zij ca-

deaus uitkiezen in de webwinkel, van gezellige uitstapjes tot gezonde 

producten.  
 

De gemeente Den Haag is trots op de ruim 135.000 vrijwilligers en 

85.000 mantelzorgers. Zij hebben het vaak druk en hebben weinig tijd 

om zich te ontspannen. De gemeente Den Haag doet graag iets voor 

hen terug en gunt iedereen die zich belangeloos inzet voor de stad of 

een ander een cadeau.   
 

Tegoed om te shoppen 

Haagse mantelzorgers ontvangen jaarlijks 100 credits om te shoppen in 

de webwinkel, en vrijwilligers 20. Dit tegoed kan in één keer worden 

besteed of gedurende het jaar aan meerdere cadeaus worden besteed. 

Dit kan tot uiterlijk 31 december 2016. Voorbeelden de cadeaus: een 

bioscoopbon (7 credits), een Rituals voucher (8 credits), een bezoek 

aan Madurodam (12 credits) en een 3-gangenmenu bij Humphrey’s  

(20 credits).  

Wie komen er in aanmerking?  

Iedere Haagse vrijwilliger die vrijwilligerswerk doet in Den Haag én 

iedereen die zorgt voor een ander in Den Haag kan zich digitaal aan-

melden. Met de code die zij na goedgekeurde registratie per e-mail  

ontvangen, kunnen zij shoppen. Er zijn twee webwinkels, één voor de 

mantelzorgers en één voor de vrijwilligers. Aanmelden voor beide kan 

ook.    
 

Mantelzorgers: www.denhaagmantelzorg.nl/webwinkel  
 

Vrijwilligers: www.denhaagdoet.nl/webwinkel  

 

Hulplijn 

Voor hulp bij het registreren kunnen vrijwilligers en mantelzorgers bel-

len met de servicetelefoon via tel. 070 3024419 (ma t/m vr, 09.00-

17.00 uur) of langsgaan bij een van de gemeentelijke servicepunten in 

de stad. 

Cadeau voor vrijwilligers en mantelzorgers  

http://www.denhaagmantelzorg.nl/webwinkel
http://www.denhaagdoet.nl/webwinkel
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Buurtcolumn  
 

Picachu op het Oranjeplein 
 

Deze zomer bracht ik de vakantieperiode door in Frankrijk.  

Ter vermijding van de zwarte zaterdag begon de trip met een 

paar dagen Parijs. In het Parc de la Vilette bewonderde ik 

de Philarmonie de Paris, het nieuwe cultuurpaleis dat me een 

beetje weemoedig stemde. Zo had het Spuiforum er ook uit 

kunnen zien! Op de terugweg naar de metro stuitte ik op een 

enorme mensenmassa. Er stonden geen podia en geen food-

trucks, dus het was geen festival. Ook een flashmob was het 

niet, want niemand deed een dansje. De veroorzaker was de 

firma Nintendo die af en toe een plek bekend maakt, waar  

gedurende een minuut een uiterst zeldzame Pokemon te van-

gen is voor mensen die op de bewuste plek en de bewuste tijd 

online zijn. Enkele duizenden kinderen, pubers en volwassenen 

hadden zich voor deze buitenkans verzameld. Bijzonder was de 

stilte: iedereen zat of stond op zijn smartphone te kijken en 

bijna niemand sprak. Het was zoals je de stiltecoupé in de trein 

zou willen hebben. Geen enkele moeite om je te concentreren 

op je nieuwe boek. 
 

De volgende bestemming was de Morbihan, het prachtige zui-

den van Bretagne met duidelijk waarneembare Keltische roots: 

festival Celtique in het ene dorp, Soiree Ierlandaise in het an-

dere. Tot ergernis van sommige van mijn reisgenoten waren er 

daar tot in de wijde omtrek geen Pokemons te bekennen.  

Bovendien deed de WiFi het tot dito ergernis eens in de drie 

dagen zo lang als het duurde en was ook de dekking aan de 

magere kant. Ook dat is het moderne Frankrijk. In een van de 

schaarse momenten van contact met de virtuele wereld ver-

nam ik het komkommernieuws van de zomer van 2016: 

de overlast die winkeliers en bewoners van Kijkduin ervaren 

van rondlopende, kijkende-niet-kopende Pokemonjagers.  

Gebeurt daar ook eens wat, is het weer niet goed.  
 

Interessant ondertussen is de pokemonisering van de openba-

re ruimte. Een wijk is interessanter naarmate er zeldzamere 

Pokemons voorkomen en er meer Pokestops en Pokegyms zijn; 

de plekken waar je nuttige zaken als pokeballs en potions kunt 

verwerven en waar je de strijd kan aangaan om nieuwe  

Pokemons te veroveren, als je tenminste op level 5 zit. Ook in 

dat opzicht doet de Stationsbuurt als wijk in opkomst het goed, 

zo bleek na terugkomst in Nederland bij een klein onderzoek 

onder kenners. De Pokegym van onze wijk bevindt zich in de 

Kikkerstraat tussen La Rana en de Bordelaise.  

De talrijke Pokestops zijn met name te vinden rond het  

Huijgenspark en de bocht van Guinea, het Groenewegje, het 

Oranjeplein en de Spinozastraat en het Stationsplein.  

Pokemons waarvoor je bij uitstek in de Stationsbuurt moet 

zijn, zijn vooral Scyther en Electrabuzz. 
 

Ook in de Stationsbuurt zijn de effecten van de pokemonise-

ring inmiddels zichtbaar. Regelmatig kom ik onbekenden te-

gen die op een bankje in de buurt van de Pokestops zitten te 

swipen. Of het de buurt wat oplevert weet ik niet, maar kwaad 

kan het niet. Ik hoop dat ze na het vangen van de begeerde 

Pokemon bij het weglopen een keer om zich heen kijken en 

zien in wat voor leuke buurt ze zijn. 
 

Tot slot: hoe mijn zomer was? Ik ben helemaal bijgelezen en 

mijn tip voor Stationsbuurtbewoners:"Hoe ik talent voor het 

leven kreeg" van Rodaan Al Galidi. Op hetzelfde moment dat 

deze voormalige vluchteling zijn boek publiceerde dat later een 

bestseller werd zakte hij voor zijn inburgeringsexamen. 

Zijn boek gaat over de echte problemen van de wereld en is 

nog uitermate grappig ook. 

Vries Kool  

De veiligheid  

in uw omgeving 
Hoe ervaart u de veiligheid in uw eigen omgeving? Kunnen er dingen anders 

en wat heeft u hierbij nodig? Wat kunt nu hier zelf aan doen en wat verwacht 

u van uw medebewoners en de professionals in de wijk? Graag zou ik samen 

met u willen bekijken op welke manieren wij de veiligheid in de woonomge-

ving zouden kunnen verbeteren. 
 

Waar gaat het om 

Er zijn verschillende manieren om hier aan te werken, waarin zowel bewoners 

als professionals in de wijk een rol bij hebben. Signalen die bijvoorbeeld be-

trekking hebben op drugsoverlast, overbewoning, geluidsoverlast, verkeerd 

aanbieden van huisvuil enzovoorts uit de wijk dienen wel bij de desgewenste 

instanties terecht komen.  
 

Welke afspraken kunnen er gemaakt worden 

Wanneer bewoners zaken in de wijk signaleren dan zijn er verschillende ma-

nieren om dit kenbaar te maken aan de verantwoordelijke organisatie en ver-

schillende manieren van hoe de melding zelf gedaan kan worden doen. Graag 

wil ik met u bespreken welke zaken er in de wijk spelen en hoe wij dit vervol-

gens kunnen oppakken om dit eenvoudiger en efficiënter te melden aan de 

instanties. 

______________________________________________________________ 
 

Ja, ik wil hier graag betrokken bij zijn  

 

Mijn gegevens zijn: 

 

Naam:  :……………………………………………………………….…………………………… 

 

Voorletter(s) :………………………..              man / vrouw 

 

Straat:  :……………………………………………………………….. huisnummer: …… 

 

Postcode: :…………………telefoonnummer/mobiel: 

 

Emailadres :   

                        ………………………………………………………………………………………… 

 

Dit formulier kunt inleveren bij Buurtcentrum Parada:  

Van Limburg Stirumstraat 280.  

Of via  

e-mail: p.hendriks@zebrawelzijn.nl (06 19140188) 

 

De informatie wordt vertrouwelijk behandeld 

De oude Kastanjeboom aan de 

kop van het park heeft het tot nu 

toe nog een jaar na zijn geplande 

kap staande weten houden. 

Toch gaat dit najaar echt de bijl 

er in.  

Hij is niet ziek, maar van ouder-

dom instabiel geworden zodat er 

gevaar bestaat voor spontaan 

vallende takken of erger. 

Er is nog geen datum bekend.  

Kastanje staat nog, maar niet lang meer 

mailto:p.hendriks@zebrawelzijn.nl
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