Oproep
kandidaatkandidaat-bestuursleden
Wilt u zich inzetten voor de Stationsbuurt? Bewonersorganisatie Buurtstation nodigt u uit zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Het is veelzijdig,
interessant en nuttig vrijwilligerswerk. Omdat we in
een georganiseerde groep werken, met geregeld
overleg, bereiken we aardig wat voor de buurt en
de bewoners.
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden tot en met 29 september 2011 via
buurtstation@zonnet.nl of via een schriftelijke of
persoonlijke aanmelding op ons nieuwe adres:
Stationsweg 6.
Dinsdag en donderdag open en bereikbaar
van 9 tot 12 uur, telefoonnummer: 3634993.

Carnivale 2011
Na het enorme succes van de Carnivale in 2009, is de organisatie
druk aan de slag om de editie van Kop van Jut Carnivale 2011 te realiseren. In de kerstvakantie wordt het Huijgenspark weer omgetoverd
tot een wereld vol vreemde, spannende en bijzondere excentriekelingen uit de reizende Carnivale van weleer.
Zie pagina 2

Verkiezing woensdag 5 oktober 2011
vanaf 19.30 uur
In Parada, van Limburg Stirumstraat 280
Meer informatie op pag. 2

In de ijzige winter van 1872 werd de
Stationsbuurt opgeschrikt door 2 gruwelijke moorden in het deftige huis
aan de Bocht van Guinea 25, het
huidige Huijgenspark. De weduwe
Van der Kouwen en haar dienstmeisje Leentje Beelo werden met vele
messteken om het leven gebracht
tijdens een beroving door Hendrik Jut
en zijn vriendin Christina Goedvolk.
De zaak kreeg door pers en politiek
landelijke bekendheid en er was zelfs
sprake van het opnieuw instellen van
de kort daarvoor afgeschafte doodstraf. Ook nu nog kan men op kermissen agressie uiten op de Kop van Jut.

Na ‘Onderdak’ en ‘Treintje Cornelis’ is
dit de derde toneelproductie van het
Stations Buurt Theater. De stukken
ontstaan telkens door aan de hand
van een bestaand basisgegeven te
improviseren tot er een goed opgebouwd verhaal ontstaat dat op een
toepasselijke locatie wordt opgevoerd.

Vlakbij de plaats van de misdaden
reconstrueert het Stations Buurt Theater de aanleiding en de toedracht
van de moorden in een historische
theatertent in het Huijgenspark. Aan
de hand van officiële rechtbankverslagen, krantenknipsels en het inlevingsvermogen van de groep komen de
personages en hun motieven weer tot
leven. Hoewel de situaties serieus
worden weergegeven, is er toch ruimte voor humor, net als in het echte
leven.

Pas op het laatst waren de vergunningen rond, maar toen
kon Jazz in de Gracht 2011 toch doorgaan.
Zonder veel PR was het toch nog heel druk op dit gezelligste Festival van Den Haag. Maar daar zal ook het mooie
weer iets mee te maken hebben gehad

Ook in deze krant:

Stations Buurt Theater speelt JUT
Huijgenspark, 30 september, 1 en 2 oktober

Jazz‘in de gracht 19-20 augustus

Buurtstation, redactie, adressen, bestuur

2

Praat mee over toekomst Stationsbuurt

2

Hoe staat het met de krachtwijk?

3

Activiteiten Parada en De Sprong

3
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Buurtbezoek Haags Historisch Museum
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Buurtkunstenaar Denis Oudendijk
Prijs: 5 euro.
De voorstellingen zijn niet echt geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Jaap van Leggelo: 50 jaar ondernemen
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Reserveren: buurtstation@zonnet.nl
Geef aan welke dag je wilt komen.
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Waar:
Theatertent in Huijgenspark
Wanneer:
vrijdag 30 september en
zaterdag 1 oktober
20.15 uur
zondag 2 oktober
14.15 uur

Kaartverkoop:
dinsdag/donderdag 9.30 – 12.00 uur
Stationsweg 6.
Of op de dag zelf aan het loket
Vragen:
Bonny van der Burg 06-18018491

Ondertussen op het Oranjeplein
13 augustus; het Koninklijke gezelschap uit Ghana maakte kennis met de
Hollandse zomer. Goede voorbereidingen, kramen met activiteiten en versnaperingen en een podium met prima acts konden niet voorkomen dat het
Ghanafest letterlijk in het water viel. Hoewel, het was best gezellig.

Sponsors

7

Eroboutique
Eroboutique
Het hof van Venus
Hoewel niet iedereen hier dagelijks of wekelijks boodschappen zal gaan doen, is het een aanrader om het
taboe rondom deze winkelcategorie te doorbreken door
hier gewoon eens naar binnen te lopen. Al is het maar
om uw nieuwsgierigheid te bevredigen.
“Seks is geen taboe meer en het is de bedoeling dat
ook vrouwen er zo veel mogelijk van genieten”, zegt
eigenaresse Diana Toby. De naam van de zaak heeft
ze daarom bewust veranderd in ‘Eroboutique Het hof
van Venus’ en ze heeft de winkel aan de
Stationsweg 77-79 qua uitstraling en productaanbod
vrouwvriendelijker gemaakt.
Zie artikel op pagina 7

Informatiemarkt & Buurtpicknick
17 september 14.00 – 22.00 uur Huijgenspark
De bewonersorganisatie heeft de afgelopen jaren
veel gedaan in en voor de buurt. Het stimuleren
van groepen om activiteiten te organiseren, maar
ook door achter de schermen met veel partijen te
praten over de ontwikkelingen in de wijk. De bewonersorganisatie wil de bewoners kennis laten maken met al deze organisaties; zodat de buurtbewoners beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden
die er zijn om mee te doen, of waar men terecht
kan voor zijn of haar vragen. Daarom wordt er op
17 september een informatiemarkt georganiseerd
waarbij organisaties gevraagd wordt zichzelf te
presenteren. Het zullen veel organisaties uit de
buurt zijn, maar ook de gemeente, de corporaties
en andere partijen zijn van harte welkom om zichzelf te profileren.

Wei Wei staat op het park en er zijn in de buurt
diverse buurtrestaurants open.
Daarna dansen met MISS TIGRA T
Programma
14.00 – 17.00 uur - Informatiemarkt
14.00 – 17.00 uur - Diverse kinderactiviteiten
17.00 – 22.00 uur - Buurtpicknick voor alle
buurt bewoners
14.00 – 17.00 uur - Klesmacollective
(gelegenheidsband van het KOORENHUIS)
20.00 – 22.00 uur - Miss Tigra T
Meer informatie: Bonny van der Burg 06-18018491

Informatiemarkt
Van 14.00 tot 17.00 uur
- kraampjes met deelname van verschillende organisaties die zichzelf
kunnen profileren, maar ook die relevante informatie geven aan de buurtbewoners
Buurtpicknick
Van 17.00 tot 22.00 uur
- Neem zelf je eten, je mooiste tafelkleed, borden en bestek mee en
schuif met alle buren aan aan één van
de picknicktafels.
Kinderen kunnen zelf poffertjes bakken. Voor wie niet wil koken zijn er
diverse mogelijkheden: Winston en
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Buurtstation
Bewonersorganisatie Buurtstation komt op
voor de belangen van de bewoners van de
Stationsbuurt. Ze doet dit vanuit haar tijdelijke huisvesting aan Stationsweg 6 (open
dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur).
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers in
werkgroepen actief, professioneel ondersteund
door
Bonny
v.d.
Burg
(samenlevings-opbouw) en Carla Janmaat
(administratie). 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 vervoer. Voorzitter: Peter Viallé.
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 buurtbewoners onderwerpen die te maken hebben
met de buurt aan de orde kunnen stellen.
Bijvoorbeeld zwerfvuil, gevaarlijke verkeerssituaties of een gebrek aan groen in
uw straat. Op het GWO kunt u uw klachten
en ideeën direct met gemeenteambtenaren, de wijkagent en woningcorporaties
bespreken.
Voorzitter is Harrie Kampf. Het Buurtstation
is gastheer en voorzitter van het GWO. Er
wordt zo veel mogelijk geprobeerd direct
oplossingen te vinden. Als dit niet mogelijk
is, omdat er bijvoorbeeld iets uitgezocht
moet worden, let het Buurtstation op het
nakomen van de afspraken.
De ervaring leert dat het de moeite waard
is om het GWO bij te wonen omdat ideeën
en klachten veelal naar tevredenheid worden behandeld.
Het GWO vindt 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
Komende GWO-bijeenkomsten zijn op
21 september en 16 november.
Aanvang 19.30 uur.
Meer informatie over de werkgroepen op:
www.buurtstation.nl
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Oproep kandidaatkandidaat-bestuursleden
Wilt u zich inzetten voor de Stationsbuurt?
Ziet u goede zaken die u onder de aandacht wil
brengen of versterken, of negatieve dingen waar
u iets aan wilt doen? Het Buurtstation brengt
mensen en organisaties bij elkaar om oplossingen te vinden en goede plannen tot uitvoering te
krijgen.
Bewonersorganisatie Buurtstation nodigt u uit
zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
Wat doet het bestuur?
De bewonersorganisatie is er voor en door Stationsbuurtbewoners. Wij steunen initiatieven van
buurtbewoners en zetten (vaak samen met andere organisaties) leuke en nuttige buurtactiviteiten op. We hebben allerlei buurtmedia: de wijkkrant, de digitale muurkrant en de website. We
organiseren het overleg voor de buurt over alle
zaken op leefbaarheidsgebied, het Groot Wijk
Overleg (6x per jaar).
Wat heeft u eraan?
U leert uw buurt (nog) beter kennen in allerlei
opzichten. U kunt uw kennis en ervaring inzetten
voor een positieve bijdrage die merkbare vruchten afwerpt. Het is veelzijdig, interessant en nuttig vrijwilligerswerk. Omdat we in een georganiseerde groep werken, met geregeld overleg,
bereiken we aardig wat voor de buurt en de bewoners.

Hoeveel tijd bent u kwijt?
Het bestuur vergadert 10 keer per jaar, waarnaast iedereen een taak of taken naar keuze
uitvoert. Het varieert tussen een half uur en twee
uur per week, dat kan -vrijwillig- meer zijn als er
bijvoorbeeld een groot bouwplan op tafel komt.
Aanmelden:
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden tot en met 29 september 2011 via buurtstation@zonnet.nl of via een schriftelijke of persoonlijke aanmelding op ons nieuwe adres: Stationsweg 6. Dinsdag en donderdag open en bereikbaar van 9 tot 12 uur, telefoonnummer:
3634993.
Verkiezing woensdag 5 oktober 2011
In Parada, Van Limburg Stirumstraat 280
19.30 open en koffie
19.45 voorstellen kandidaat-bestuursleden
20.00 uur verkiezing
20.20 uur uitslag
20.30 uur 'buurtplein':
uitwisseling van ideeën en plannen
21.15 uur afsluiting
Cathelijne Dommerholt
(voorzitter Buurtstation)

Magie, betovering, verwondering en prikkeling op
Na het enorme succes van de Carnivale in 2009,
is de organisatie druk aan de slag om de editie
van Kop van Jut Carnivale 2011 te realiseren. In
de kerstvakantie wordt het Huijgenspark weer
omgetoverd tot een wereld vol vreemde, spannende en bijzondere excentriekelingen uit de
reizende Carnivale van weleer.

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
Zieken 103
38 86 623 (10-22 uur)
samensterk@online.nl

Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl
of simon.daw@haaglanden.politie.nl.

Brandweer 424 46 44

De zonderlingen lopen door het park, vestigen
zich in tenten en doen zich in Leentjes keuken
tegoed aan stamppotten en warme dranken.
De bezoekers wanen zich in een magische winterwereld van vuur, heerlijke geuren en veel
warmte in de dagen tussen kerst en oudjaar.

Doktersnacht/weekend dienst
346 96 69

En de Carnivale moet, meer nog meer dan in
editie 2009, inhoudelijk en financieel voor een
deel worden gedragen door zo veel mogelijk
partijen uit de buurt, de stad en de omgeving.
Van kleine ondernemer tot groot bedrijf, van wijkbewoner tot vereniging, voor iedereen moet er
een reden zijn om betrokken te willen zijn.

Door inhoudelijke en financiële betrokkenheid
van een groot aantal partijen te realiseren en een
evenement neer te zetten dat niet ophoudt als de
Carnivale 30 december weer opbreekt, willen we
ook het bestuur van stadsdeel Centrum en de
gemeente Den Haag zelf overtuigen van het
bestaansrecht van de Carnivale, zodat onze Carnivale kan uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend
groots winterevenement in de Stationsbuurt. De
Carnivale als enige echte, warm winterevenement van Den Haag waar iedereen onderdeel
Daarom heeft de stichting de Haagse musea van wil zijn.
benaderd voor een samenwerking met een origiSamen met onze nieuwe producent Kloos
nele insteek, interessante inhoud en veel plezier.
Events, bekend van ‘Jazz in de Gracht’ en ‘Eten
De Carnivales van vroeger waren immers ook
en Drinken’ op het Malieveld, zijn we hard aan
rondtrekkende musea.
het werk om dit voor elkaar te krijgen. Daarbij
Kunst, cultuur en vermaak en het Haagse bewillen wij ervoor zorgen dat we laagdrempelig
drijfsleven samen laten komen in een winterse
blijven voor iedereen. Eén toegangsprijs en dan
Carnivalesfeer. Met de musea van Den Haag bij
alle acts gratis.
elkaar op één plek om te laten zien dat het verhaal achter een schilderij betoverend kan zijn. We willen de magie, verwondering en betovering
Dat kijken naar een tekening van Escher je kan uit de hele wereld aan bod laten komen op de
verwonderen of dat elektriciteit wel degelijk tot Carnivale. Maar wel passend in een wereld van
magie kan leiden... En dat in een decor van weleer. Hebt u een idee of kent u een magistrale
kleurrijke excentriekelingen in het mooie Huijgen- act? Laat het ons weten! En dat geldt ook voor
spark.
iedereen die op een andere manier bij de Carnivale betrokken wil zijn. Als vrijwilliger maar naWanneer een bezoeker de Carnivale verlaat zal
tuurlijk ook als sponsor.
die geprikkeld zijn om een bezoek te brengen
Neem contact op via
aan de hedendaagse Carnivale oftewel de musea in de omgeving. Want die bieden dezelfde info@kopvanjutcarnivale.nl.
magie, betovering en verwondering, maar dan
Organisatie Carnivale
zonder sneeuw, vuur en warme drank.

Praat mee over toekomst Stationsbuurt
Er komen in de nabije toekomst diverse trends en
ontwikkelingen op het stadsdeel Centrum af. Onze buurt is onderdeel van het stadsdeel Centrum.
De gemeente wil samen met de bewoners nadenken over de gevolgen van deze ontwikkelingen.
Welke ontwikkelingen zijn positief, welke negatief? Waar liggen kansen, waar liggen bedreigingen? Hoe kan de Stationsbuurt - samen met organisaties en de gemeente – hierop inspelen? De
gemeente zal mede met de uitkomsten van deze
avond haar Stadsdeelplan 2012‐2015 maken.

Buurtstation Stationswijk
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

Nood:
Nood 112
Politie Haaglanden
Wijkagenten Ester van Aalst en
Simon Daw,
bureau Hoefkade 350:
algemeen telefoonnummer:
0900 8844, of mail naar

Carnivale 2011

Door de moeilijke subsidietijden in heel Nederland, maar vooral ook in Den Haag, moet de
organisatie creatiever zijn dan voorheen. Dat
betekent dat het evenement een breder draagvlak moet krijgen in de samenleving, inhoudelijk
en financieel. Veel bedrijven, fondsen en instellingen moeten zich aansluiten bij de Carnivale.
De organisatie moet ervoor zorgen dat ze erbij
betrokken willen zijn. Dat doen we door een vergelijkbaar programma te bieden als in 2009, met
acts zoals vlooiencircus, vrouw zonder hoofd, de
orgelman, gorillameisje en authentieke draaimolen. Maar natuurlijk ook nieuwe magische acts,
opgedaan uit de rijke etnische culturele tradities
in deze stad. En, daarnaast moeten de bezoekers geprikkeld worden. Geprikkeld om na het
bezoeken van de Carnivale op zoek te gaan naar
magie, betovering en verwondering in de eigen
stad.

Adressen

Alle buurtbewoners zijn van harte welkom om te
luisteren en vooral mee te praten over het
‘Toekomstpanorama Stadsdeel Centrum 2020’
voor de Stationsbuurt.

Wanneer? Dinsdag 27 september
Waar?
Buurtcentrum Parada,
Van Limburg Stirumstraat 280
Tijd?
19.00 uur ontvangst
19.30 uur start programma
22.00 uur einde
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Gemeentelijke Diensten:
Klachten, meldingen, vragen e.d.
14070
Meld- en Steunpunt Woonoverlast
(www.denhaag.nl/woonoverlast)
werkdagen 8.00 tot 20.00
Gemeentehuis 353 20 00
Contactcentrum 353 30 00
Milieudepot 311 77 11
Chemisch afval 311 77 78
Ongedierte 311 77 75
Parkeren 353 68 83
Grofvuil 366 08 08
Onrechtmatig wonen 353 40 65

Advertenties
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!
Verschijning 20112011-2012:
2012
#24, half dec. deadline 1 dec.
#25, half maart deadline 1 maart
#26, half juni
deadline 1 juni
#27, half sept. deadline 1 sept.
#28, half dec. deadline 1 dec.
Prijzen:
Prijzen
Hele pagina 1040 mm2 € 440
1/2 pagina 520 mm2 € 220
1/4 pagina 260 mm2 € 110
1/6 pagina 173 mm2 € 85
1/8 pagina 130 mm2 € 55
1/16 pagina 70 mm2 € 35

De advertentie wordt tevens
gratis geplaatst op de website:
www.buurtstation.nl
www.buurtstation.nl/wijkkrant
.buurtstation.nl/wijkkrant
U krijgt gratis hulp bij de opmaak
van de advertenties.
Aanleveren digitaal in overleg.

hs@buurtstation.nl

Eindrapport visitatiecommissie wijkenaanpak Hoe staat het met onze krachtwijk Stationsbuurt?
In 2007 is onder verantwoordelijkheid van
het toenmalige ministerie van Wonen, Wijken
en Integratie (WWI) de wijkenaanpak ingesteld. Daarbij is een aantal wijken, waaronder onze Stationsbuurt aangewezen als aandachtswijk, de zogenaamde Krachtwijk. In
2008 wilde de minister van WWI bekijken of
de wijkenaanpak op koers lag. Daarom is
een visitatiecommissie ingesteld die in 2010
in gesprek is gegaan met bewoners, professionals, ambtenaren en politiek bestuurders.
Als voorbereiding hiervoor werd van de bewoners gevraagd een zelfbeschouwing op te
stellen. De resultaten van de gesprekken zijn
verwerkt in een visitatierapport, waarin aanbevelingen zijn opgenomen voor het vervolg.
Ook onze buurt is eind 2010 gehoord. Ondergetekenden – beiden lid van de werkgroep Bouw en Visie van het Buurtstation waren gesprekspartner van de commissie.
Daarom waren we nieuwsgierig naar de twee
delen van het visitatierapport.
Wat heeft de commissie gedaan?
In het eerste deel van het rapport komen
algemene bevindingen aan bod: algemene
indruk, het belang van focus aanbrengen,
decentraliseren naar de wijk (genoemd wordt
hierbij als goed punt de pandbrigade in Den
Haag), burgerparticipatie, wijkeconomie,
borging en verankering. Eén van de conclusies is dat het loslaten - het geven van mandaat aan professionals in de wijk en het geven van zeggenschap aan burgers en bewoners - nog maar mondjesmaat van de grond
komt. In deel 2 wordt gerapporteerd over de
aandachtswijken in achttien gemeenten. Ook
aan de Haagse krachtwijken is een hoofdstuk gewijd: de Schilderswijk, de Rivierenwijk/ Stationsbuurt, Transvaal en Den HaagZuidwest. De commissie legt de prestaties

niet langs een meetlat. Daarvoor acht men
het te vroeg. De commissie wil vooral zaken
aandragen om te inspireren, te leren en te
verbeteren.
Wat opvalt in deel 2 is dat het algemeen blijft
en niet concreet wordt ingegaan op de resultaten die in de verschillende wijken zijn behaald. Wie nieuwsgierig is naar wat in de
Stationsbuurt is bereikt door de wijkenaanpak vindt in het rapport geen informatie.

pak in Den Haag op koers ligt. We
citeren: “Den Haag is erin geslaagd
te komen tot een integrale, wijkgerichte aanpak en intensivering van
de inspanningen in het sociale domein. Het is nu zaak om de opgebouwde expertise en behaalde resultaten naar de toekomst te borgen en
de uitvoering op wijkniveau verder uit
te bouwen”. Onze eigen mening over
de rapporten is dat we op buurtniProbleem en doel
veau weinig van de krachtwijkaanpak
Als grootste problemen in aandachtswijken
meekrijgen ondanks de vele tientalworden (nog steeds) genoemd:
len hooggeplaatste mensen die tijd
• het moet schoner
en aandacht aan dit overleg en aan
• te weinig perspectief voor kinderen
het rapport hebben besteed. Het
• en jongeren
resultaat is een rapport met te veel ambtelij- Staedion, een belangrijke partij in onze buurt.
• te weinig (kans op) werk
ke taal en te weinig specifieke concrete leer- Staedion heeft naast haar grote bezit (o.m.
• te weinig aantrekkelijke woonomgeving
en inspiratiepunten.
Ellips) ook samen met de gemeente Den
• bewoners zijn vaak ziek en leven korter.
Haag onze Wijk OntwikkelingsMaatschappij
Voor al deze problemen hanteert de ge- Hoop uit onverwachte hoek? Staedion!
(WOM) in haar portefeuille.
Daags
na
het
aanbieden
van
het
visitatierapmeente Den Haag een overkoepelende doelstelling: De aandachtswijken moeten voor port vond een inhoudelijke discussie plaats En verder?
deze punten op het Haags gemiddelde uitko- bij het Nicis, het kennisinstituut voor en door We hopen dat het rapport de ambtelijke krinmen en het negatieve stigma moet van deze steden. Interessante Sprekers, discussie en gen inspireert en dat men zich realiseert dat
confrontaties over thema’s rond de Krachtwij- goede communicatie over de zaken die worwijken af.
ken. Interessante discussies en confrontaties den aangepakt bijdraagt aan een goede reConclusie: Vervolgaanpak behoeft verbete- tussen (meest ambtelijke) betrokkenen bij de putatie van het ambtelijk apparaat én een
ring
Krachtwijken. Geen ambtelijke woorden verbetering brengt over de reputatie van de
De commissie is van mening dat wat inmid- maar mensen uit de dagelijkse praktijk. Eén buurt.
dels is bereikt wel beter gecommuniceerd van de sprekers was Scief Houben te zijn, Het stukje ‘schoner’ wordt binnenkort behad moeten worden. Veel gebeurt nu buiten die een inspirerend verhaal hield over het waarheid in de Stationsbuurt met de plaathet zicht en wordt niet in de schijnwerpers belang van het stimuleren van buurtecono- sing van de huisvuilcontainers in de Stationsgezet. Er is waardering voor de “achter-de- mie. Hij vertelde precies het verhaal dat past buurt. En het bestuur van stichting Buurstativoordeur-aanpak” in Den Haag. Hoewel de bij onze Stationsbuurt: zoek de basis voor on zou de Staedion-commissaris Scief Houvervolgaanpak nog wel verbetering behoeft. verbetering van de buurt in de kleine econo- ben kunnen uitdagen om zich directer te beDe commissie heeft weinig inzicht gekregen mie, kijk naar de mogelijkheden van de eco- moeien met ‘onze buurteconomie’ en zo zijn
op de concrete resultaten op het terrein van nomie in buurt zelf. Jaap Westbroek, de suc- visie in de praktijk te toetsen. U kunt het rapde wijkeconomie. Ook wordt vermeld dat er cesvolle buurtregisseur van Laak Noord port Doorzetten en Loslaten (2 delen) downnog efficiencywinst is te halen in de samen- (overigens een ‘niet krachtwijk’), wist te ver- loaden via www.nicis.nl/searchresults.jsp.
werking tussen de verschillende diensten en tellen dat deze spreker commissaris is bij
Joke Komen en Madeleine Steigenga
instanties. Toch wordt vermeld dat de aan-

Patricia Haverkort,
Ouderenadviseur
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
telefoon 424.81.13

Wijkcentrum de Sprong
Paviljoensgracht 33

Ouderenwerk
Gezocht! Vrijwilligers
‘Signalerende huisbezoeken’
Zebra welzijn is op zoek naar vrijwilligers die mee
willen helpen bij het uitvoeren van het project signalerende huisbezoeken bij zelfstandig wonende
ouderen van 75 jaar en ouder in stadsdeel centrum.
Taken:
• Uitvoeren van een huisbezoek per adres
• Inventariseren van wensen en behoeften met
behulp van een vragenlijst
• Informeren over activiteiten en voorzieningen in
de wijk
• Signaleren en doorverwijzen naar professionals
Wij vragen van vrijwilligers dat zij:
Zelfstandig kunnen werken
Affiniteit met ouderen hebben
Verantwoordelijkheidsgevoel hebben
Enthousiast en geduldig zijn
Een luisterend oor hebben
Kunnen signaleren, adviseren en doorverwijzen

Tekenen in de Sprong
gaat weer van start op dinsdag 4 oktober, 13.00 uur.
In een gezellige sfeer, voor beginnelingen en gevorderden.
Werken met houtskool, Siberisch krijt, potlood, kleurpotlood en wasco. Het materiaal is bij de prijs inbegrepen. U kunt zelf een voorwerp, foto meenemen
die u wilt gaan natekenen. Kunstenaar Aaron zal u
begeleiden.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden u kunt
gerust een kijkje komen nemen.

Wekelijks op maandag
13:30 - 14:15 uur
Start nieuwe seizoen op maandag 5 september.
Proefles eenmalig is gratis.
Bij voldoende deelname start een 2e les om
14.30-15.15 uur.
Waar:
Waar WDC De Sprong, Paviljoensgracht 33
Wat:
Wat Les van een gediplomeerde MBVOvakkracht
Wie:
Wie Bewegen voor iedereen vanaf 55 jaar.
Kosten:
Kosten: Per maand € 6,- (ooievaarspas € 3,-)

Van Limburg Stirumstraat 280
tel. 42 48 267 of 42 48 269
Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag, zaterdag en zondag

Waar: Wijkcentrum de Sprong, Paviljoensgracht 33
Tijd:
13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 8,= (ooievaarspas 6,=) incl. materiaal

09.00 – 16.00 uur
09.00 – 16.30 uur
09.00 – 16.00 uur
09.00 – 16.00 uur
GESLOTEN

Tijd

Wat

Voor wie

09.00 – 16.00 uur

Informatieloket

Alle leeftijden

09.00 – 16.00 uur

AMW (op afspraak)

Alle leeftijden

Naailes

Vrouwen 21 – 54 jaar

Naailes

Vrouwen 21 – 54 jaar

Informatieloket

Alle leeftijden

AMW (op afspraak)

Alle leeftijden

Taal in de buurt

Vrouwen 21-54

13.00 – 15.00 uur

Taal in de buurt

Vrouwen 21 – 54 jaar

15.00 – 17.00 uur

Speel o theek

Kinderen 0- 8 jaar

15.00 – 16.30 uur

Meidenclub

Meisjes van 7 -12 jaar

09.00 – 16.00 uur

Informatieloket

Alle leeftijden

09.00 – 16.00 uur

AMW ( op afspraak)

Alle leeftijden

09.00 – 10.15 uur

Fietsles beginners

Vrouwen 21-54

Oproepjes:

10.30 – 11.30 uur

Fietsles gevorderden

Vrouwen 21-54

Jan, een bewoner, wil bij voldoende belangstelling
een klaverjasclub starten in de Sprong. Interesse? Meld u aan bij de Sprong en geef uw naam
en telefoonnummer door. Jan zal contact met u
opnemen. Vermoedelijk op de maandag of
woensdagmiddag.
Na nu al 3 zomers op rij zomer Tai Chi te hebben
georganiseerd vragen een aantal deelnemers of
er ook in de herfst/winter maanden Tai Chi bin- do.
nen kan worden beoefend. Heeft u interesse?
Geeft u dat dan door en wij zullen proberen vanaf november 2011 op de donderdagochtend in
de Sprong Tai Chi voor u te realiseren.

12.30 – 15.00 uur

MoKi middag

Moeders met kinderen tot 12 jr

09.00 – 16.00 uur

Informatieloket

Alle leeftijden

09.00 – 16.00 uur

AMW (op afspraak)

Alle leeftijden

09.00 – 10.15 uur

Fietsles beginners

Vrouwen 21-54

09.00 – 11.15 uur

Taal in de buurt

Vrouwen 21-54

10.30 – 11.30 uur

Fietsles gevorderden

Vrouwen 21-54

13.00 – 15.00 uur

Taal in de buurt

Vrouwen 21-54

Cursus: Valpreventie bij Ouderen

Oktober is valpreventie maand. Er zal bij voldoende
interesse in de Sprong een gratis cursus valpreventie ma. 09.15 – 11.15 uur
worden georganiseerd.
13.00 – 15.00 uur
U leert wat risico’s zijn van vallen en hoe dit te voorkomen. Factoren als huisinrichting, medicijngebruik
en alcohol zullen aan de orde komen. Ook zal er mogelijk een fitttest worden gehouden en zal er worden
09.00 – 16.00 uur
geoefend met evenwicht en wat te doen als u toch
dreigt te vallen.
09.00 – 16.00 uur
De cursus zal bestaan uit 4 (waarschijnlijk) donder09.15 – 11.15 uur
dagochtenden van 1010-12 uur in de Sprong.
di.

Wij bieden u als vrijwilliger:
Ondersteuning en persoonlijke begeleiding van de
ouderenwerker
BINGO in de Sprong
Een HOF-pas
Op
de volgende data kunt u weer terecht voor een
De Zebra vrijwilligersvergoeding
gezellige boodschappenbingo.
Bent u de vrijwilliger die wij zoeken?
Donderdag 29 september
NazomerBingo
Neem dan contact op met
Donderdag 27 oktober
HerfstBingo
Patricia Haverkort, ouderenwerker/adviseur.
Donderdag 24 november
SinterklaasBingo
Donderdag 22 december
KerstBingo (niet zeker)
Inloop en kaartverkoop vanaf 13.30 uur.
Start om 14.00 uur.
Samen Fit

Bewegen voor ouderen (55+) m/v

Buurthuis Parada

wo.
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Berichten van de gemeente Den Haag

Opknapactie van WOM:
voorbeeldactie voor andere
investeerders
De Wijkontwikkelings Maatschappij Stationsbuurt - Oude Centrum
(WOM) knapt panden op in de Stationsbuurt en het Oude Centrum.
Door te investeren in het straatbeeld van de wijk, hoopt de WOM
andere partijen uit te lokken ook in hun vastgoed te investeren.
Een ander doel waarvoor de WOM zich inzet is dat de opgeknapte
panden op een goede manier voor de wijken worden gebruikt om
zo een bijdrage te leveren aan een positief leefklimaat.
Met instemming van de Haagse gemeenteraad is de WOM op 5 juli 2007
opgericht. Het is een samenwerkingsverband tussen de gemeente
Den Haag en woningbouwcorporatie Staedion om te kunnen sturen
op het beheer en ontwikkeling van vastgoed. De WOM heeft ruim 300
panden in bezit.

WOM ontwikkelt ‘Spinalonga”
in hartje Den Haag
Op het laatste stukje van het Zieken, waar vroeger een Leprooshuis gevestigd was, gaat de Wijkontwikkelingsmaatschappij
Stationsbuurt – Oude Centrum (WOM) , een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag en Staedion in
september 2011 starten met de bouw van een kleinschalig appartementencomplex met 5 koopappartementen. 

Sloop Sigma
kantoor knap
staaltje vakman
schap.
De sloop van het voormalige
Sigma-kantoor aan de
Hofwijckstraat is voltooid.
De afgelopen maanden heeft
een grijper zich door het gebouw
een weg naar beneden gegeten.
Dat was een knap staaltje
vakmanschap door de complexe
ligging van het gebouw,
pal tussen het spoor, de drukke
Rijswijkseweg en het Strijkijzer.
Met de sloop is een nieuwe stap
gezet in de ontwikkeling van
een nieuwbouwcomplex met
studenten- en seniorenwoningen.
Op de begane grond komen ook
nog publieke voorzieningen.
Het nieuwe gebouw zal zich
vanaf de Sigma-locatie langs
het spoortalud strekken. Dit zal
het Stationsplein een heel ander
aangezicht geven.
Vestia heeft de bouwvergunning
inmiddels aangevraagd en deze
wordt naar verwachting aan
het eind van 2011 verleend.
Zodra dit het geval is, zal ook
worden begonnen met de
bouwwerkzaamheden.

Met een knipoog naar het
verleden van het Zieken, heeft
het appartementencomplex de
naam “Spinalonga”gekregen.
Spinalonga is een eilandje bij
Kreta waarnaar leprozen tot
het midden van de vorige eeuw
werden verbannen. Inmiddels
is dat eilandje een populaire
bestemming voor een vakantieexcursie.
In het afgelopen half jaar is er
druk gewerkt aan de sloop van
de opstallen en saner ing van
de grond. Op grond van bodem
onderzoek dat in opdracht van
de WOM is uitgevoerd bleek er
sprake van bodemverontreiniging,

waardoor sanering van de bodem
noodzakelijk was. Deze sanering
heeft gelijktijdig plaatsgevonden
met de sloop van de bestaande
funderingen. Tijdens de sloop
werkzaamheden van de funde
ringen en sanering van de grond
is in nauwe samenwerking met
de afdeling archeologie van de
gemeente Den Haag onder
zoek gedaan naar eventuele
archeologisch waardevolle
elementen.
Doordat de grond tot een diepte
van 1 meter gesaneerd is en er in
de loop der jaren vaker nieuw- en
verbouw heeft plaatsgevonden
op de locatie zijn er, ondanks
uitgebreid onderzoek ter plaatse,

geen belangrijke archeologische
vondsten gedaan.
Op 27 juni 2011 is door de
gemeente Den Haag de bouw
vergunning afgegeven voor de
bouw. Vanwege de vakantie
periode hebben de werkzaam
heden tijdelijk stil gelegen, maar
het is de bedoeling van de WOM
en de aannemer (Bakels en
Ouwerkerk uit Den Haag) dat de
bouwwerkzaamheden starten in
september 2011. De oplevering
van het appartementen
complex is gepland voor het
vierde kwartaal 2012. Het
appartementencomplex is
ontworpen door ‘architecten
atelier Hans Karel & partners”

uit Den Haag. In het complex
zullen vijf ruime twee en
drie kamer appartementen
gerealiseerd worden, waarvan
het appartement op de begane
grond met buitenruimte.
In het kader van duurzaamheid
worden de appartementen op de
tweede verdieping voorzien van
zonnecollectoren.
Voor meer informatie over deze
herontwikkeling of over de
verkoopprijzen kunt u contact
opnemen met de WOM, telefoon
nummer (070) 310 61 77.

Station Hollands Spoor krijgt tweede toegang
Een voetgangerstunnel die de centrale hal van Station Hollands
Spoor verbindt met een nieuwe stationszijde aan Laakhaven,
nieuwe winkels en horeca, 2.000 à 3.000 extra stallingplaatsen voor
fietsen, ruimte voor de bus en de ontwikkeling van het talud aan de
centrumzijde met onder meer de bouw van circa 150 studenten- en
seniorenwoningen door woningcorporatie Vestia. NS-Poort, Vestia
en de gemeente Den Haag hebben afgesproken er alles aan te doen
om dit te realiseren. Hiervoor is op 9 juni de ‘Intentieovereenkomst
Hollands Spoor’ ondertekend.
Wethouder Marnix Norder
(Stadsontwikkeling, Volkshuis
vesting en Integratie): “Een lang
gekoesterde wens komt hiermee

weer een stap dichterbij.
Hollands Spoor moet een
waardige internationale toegang
tot Den Haag worden, met

bijbehorende voorzieningen.
Een goede ontsluiting aan de
Laakzijde hoort daar ook bij.
Verder presenteer ik na de
zomervakantie het ontwerp
voor een vernieuwd Stations
plein dat Hollands Spoor
aantrekkelijk verbindt met de
binnenstad. Ik hoop dat dit en de
intentieoverkomst vertrouwen
wekt bij investeerders en
beweging brengt bij de aanpak
van het grote- en kleine
belastingkantoor. De beide

leegstaande belastingkantoren
vormen immers een eerste
aanblik bij het verlaten van het
station.”
Voor de beoogde ontwikkelingen
moeten NS-Poort en de
gemeente nog een samenwer
kingsovereenkomst sluiten met
Pro-Rail. Financiële afspraken
vormen een belangr ijk onderdeel
van deze overeenkomst. De
besprekingen hierover zijn
gaande.

Spelen in het (Huijgens)park
Er zitten een paar veranderingen aan te komen in de inrichting van het Huijgenspark.
Nieuwe speeltoestellen, een enquête
enqu te onder
kinderen, skaten en jeu de boulen; Hollands
Spoor zet alles voor u op een rij.

houd te maken en met nieuwe
inzichten over de gebruikers.
Er wordt niet alleen gedacht
aan bankzitters en honden en
hun baasjes die het park van
oudsher bevolken. Recentelijk
De geschiedenis van het Huijgenspark
wordt er ook gekeken naar de De gekozen speeltoestellen, met dank aan: floor, zoon-van-mark, cato, rosmarijn, otis, lola, nuDe Stationsbuurt is ontworpen op basis van
wensen van kinderen en spor- ra, freija, joppe, j.bellis, kdv daan dak, sietske, meike, mc verplancke, riva, gilles, piet, kdv polletwee parken: het Huijgenspark en het Oranters. Met Linda Verbarendse wop, iskender, wytze, nienke, sam, jakob, alisa-jo, henk, tuun en maite.
jeplein. Hiermee werd rond 1860 getracht de
en Leo van der Meij van de
stedelingen te verleiden zich in de buurt van
gemeente Den Haag zijn de huidige ontwik- grond elders misschien goed werkt, past dat gevraagd. Egbert Schutte, met Alle Hosper
Station Hollands Spoor te vestigen. Dat die
kelingen doorgenomen. Deze zetten we voor absoluut niet in het Huijgenspark. Hier wordt de ontwerper van het in 1998 vernieuwde
visie een enorm succes is, blijkt uit het geu op een rij.
juist het gras rond de speeltoestellen zeer Huijgenspark, heeft advies gegeven over de
bruik vandaag de dag. Met name het Huijgoed gebruikt. Dit gras is het enige honden- esthetische uitwerking van het plan. Niets
genspark, waar geen afsluitbare hekken om- Het speeltuintje: enquête
enqu te nieuwe speeltoepoep-vrije-gedeelte van het Huijgenspark en staat uitvoering voor december in de weg!
heen staan, wordt veel gebruikt. Door de stellen
leent zich dus goed voor ballen, als je even
jaren heen wordt er zo nu en dan iets veran- De toestellen in het speeltuintje zijn aan verDe oudere sporters:
de toestellen zat bent, of een picknick. Dit
derd aan de inrichting. Dat heeft met onder- vanging toe. Op een zonnige zondag hebben
Jeu de Boules op Hofwijckplein?
veel vrijere gebruik van het gras is besproDe ouderen willen ook wat! Naast de succesbuurtbewoners enquêteformulieren verken met de gemeente en de plannen worden
volle Tai Chi in het park is ook een Jeu de
spreid, waarmee kinderen (en hun ouders)
aangepast. Als het aan de wensen van de
Boules-baan in het Huijgenspark herhaaldehun voorkeuren konden aankruisen voor
buurt aangepaste voorstel definitief is en de
lijk aan de orde geweest. Echter, het Huijeen vijftal speeltuigen. Dat is enthousiast
uitvoeringsdatum bekend is, wordt de buurt
genspark is van oudsher voor honden. Die
gedaan. 26 kids van 0 tot 11 jaar
geïnformeerd.
mogen vrij ronddartelen. Als mensen een
(gemiddeld 4,3) hebben zelf of met hulp
hun voorkeur doorgegeven. Ook de kin- De Skatevoorziening voor kids van 88-12 jaar ‘eigen’ stukje in het gras wensen, moet er
derdagverblijven Daan Dak en Pollewop, Omdat de Stationsbuurt een zogenaamde een hek omheen om het hondvrij te maken.
die soms van de speeltuin gebruik maken, ‘Krachtwijk’ is, konden bewoners in 2009 Voor het aanleggen van publieke Jeu de
zijn geraadpleegd. De uitslag was helder, voorstellen voor verbeteringen van hun Boules-baan heeft de gemeente twee eisen:
maar de op de formulieren geplaatste op- woonomgeving indienen. Eén van de win- het gebied mag alleen voor aangelijnde honmerkingen spraken boekdelen. Veel buurt- naars waren de kinderen van Vanja Treffers den zijn en er moet een aanspreekbare
genoten willen eigenlijk gewoon houden met het voorstel voor een skatebaan voor de groep gebruikers zijn voor de Jeu de Bouleswat er was. Met name wilde men weten of jongere skaters in hun buurt. Het voorstel baan. Dat eerste kan niet in het Huijgenshet vernieuwen van de speeltoestellen nog werd door werkgroep Huijgenspark van het park. Onlangs is door de gemeenteraad weer
andere consequenties had voor het Huij- Buurtstation positief ontvangen. Immers, voor een aantal jaren vastgelegd dat in het
voor de hele kleintjes is er iets in het park, Huijgenspark honden los mogen lopen. Als
gensspeeltuintje.
voor de groten zijn er de baskets, maar voor alternatief wordt nu onderzocht de groene
Spannend voor 0k picknicken
0-8 jaar en óók
het ‘tussenmaatje’ was er nog niets te vin- (speel)plek van het Hofwijckplein, waarvan
Navraag bleek dat dat inderdaad zo was.
den. De uitwerking van de skatebaan, die het ‘paarse’ speeltoestel in feite vervangen
De nieuwe speeltoestellen zouden op één
aan de Oranjelaankant van het Huijgenspark wordt door de vernieuwingen van de speelgrote rubberen ondergrond gezet worden.
moet komen, heeft enige tijd genomen. Met plekken op de Haagweide en het HuijgensSpelen in het Huijgenspark: Het touw is
Uit de toelichting achteraf bleek ook dat
name overlast voor omwonenden en kindvei- park. Een aanspreekbare groep gebruikers
inmiddels verwijderd met als redenen dat met de vernieuwing van de speeltoestellen ligheid zijn aan de orde geweest. De omwo- moet te formeren zijn, dus Jeu de Boules
de
speelleeftijd
opgerekt
zou
worden
tot
8
de (monumentale) boom extra beschernenden zijn per brief geïnformeerd en er is liefhebbers, meldt je belangstelling aan bij
ming geniet, er geen zachte ondergrond is jaar.
een informatiebijeenkomst geweest. Vanja buurtstation@zonnet.nl!
Hoewel
het
gezamenlijk
plaatsen
van
de
en er naar één kant een te kleine uitzwaaiTreffers heeft skate-specialisten om advies
Madeleine Steigenga
speeltoestellen op één afwijkende onder-

mogelijkheid is.

Buurtbewoners naar het Haags Historisch Museum
Op zondag 26 juni bezochten
ongeveer 30 bewoners uit de
Van Hogendorpstraat, Van Limburg Stirumstraat en Van der
Duynstraat het Haags Historisch
Museum. Aanleiding hiervoor
was de tentoonstelling Van Ho-

Neem een grote hoeveelheid oude koelkasten (het
mogen ook pallets zijn, autobanden of watertanks), geef hem een een dag of twee, en Denis
Oudendijk maakt er met zijn compagnon iets functioneels van wat je nooit achter die oude spullen
had gezocht.

gendorp, Orangist en Staatsman.
Voor de organisatie van deze
activiteit werkte het Museum samen met bewonersorganisatie
Buurtstation.
We vertrokken lopend vanuit de Van
Hogendorpstraat. Vertrekpunt was het
Ketelhuis in deze straat, een bijzonder
gebouw uit 1932 dat ooit dienst deed
als centrale verwarmingsinstallatie en
waar nu beeldend kunstenaar Gerard ’t
Hart woont en werkt.
Onder leiding van museum-vrijwilligers
Klas Visser en Frans van der Linden
liepen twee groepen door de binnenstad naar het museum; onderweg kregen de bewoners al veel informatie
over de geschiedenis en het heden
van Den Haag. In het Haags Historisch
Museum namen Klas en Frans hun
groepen mee naar de tentoonstelling
over Van Hogendorp en de tentoonstelling Kijk daar gaat de Koning, over
Den Haag en de Oranjes. De bewoners waren zeer geïnteresseerd om
wat meer te weten te komen over de
drie staatsmannen naar wie hun straten zijn vernoemd.

Gijsbert Karel van Hogendorp is vooral
bekend geworden vanwege zijn rol in
het zogenaamde Driemanschap in
1813. Nederland was toen een onderdeel van het Franse Keizerrijk. Met de
val van Napoleon en het vertrek van de
Franse troepen ontstond in Nederland
een machtsvacuüm. Samen met Frans
Adam van der Duyn van Maasdam en
Leopold van Limburg Stirum nam Van
Hogendorp in 1813 de macht over;
samen vormden zij het Voorlopig Bewind. Korte tijd later gaven zij de macht
over aan de Prins van Oranje, die vanaf
1815 ging regeren als koning Willem I.
Zo stond Van Hogendorp aan de basis
van het Koninkrijk der Nederlanden.
Minstens zo belangrijk was zijn werk
aan de grondwetten van 1814 en 1815:
de eerste grondwetten van het nieuwe
Nederland. Van Hogendorp was al onder de Franse bezetter in het geheim
bezig geweest een nieuwe grondwet te
De tentoonstelling over Van Hogen- ontwerpen.
dorp is inmiddels beëindigd. Maar de
tentoonstelling Kijk daar gaat de Koning is nog te zien tot en met 23 oktober. Bovendien gaan er binnenkort
twee nieuwe, bijzondere tentoonstellingen van start: Back Home, over 50 jaar
Golden Earring en het uitgaansleven in
Den Haag in de jaren ’60 en ‘70 (te
zien vanaf 3 september), en MijnDenHaag Winkelt over de geschiedenis
van typisch Haagse winkels (vanaf 24
september).
Het Haags Historisch Museum is gevestigd aan de Korte Vijverberg 7
Informatie vindt u op
www.haagshistorischmuseum.nl
of bel: 070 364 69 40.
Aart de Groot
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Buurtkunstenaar Denis Oudendijk:
nieuwe dingen van bestaande spullen

Samen met Jan Korbes vormt Denis ‘Refunc’. Ze
noemen zich afvalarchitecten, of ‘Bureau voor
economische levensduurverlenging’. Denis: “We
krijgen vaak de vraag of we ecologisch zijn. Wij
zeggen dan ‘nee hoor, we zijn juist logisch’. We
werken met wat we voorhanden hebben, kijken
wat het materiaal ons vertelt en wat de situatie
vraagt. Dat is het leukste om te doen: met beperkte mogelijkheden in recordtijd iets neerzetten.”
Met die werkwijze bouwde Refunc onder meer
voor festivals een mobiele bar, landmarks en lichtobjecten. En een huis en een bank van autobanden. Maar ook een beursstand van houten pallets
voor een afvalbedrijf. Of iets
kleiner in omvang: een fiets
-bank, zoals sinds het late
voorjaar te zien op de stoep
voor Liefhertje & de Grote
Witte Reus. “Officieel mag
je daar niet buiten zitten,
maar een fiets mag daar
natuurlijk gewoon staan.”
Denis bevestigde aan beide
kanten van de bagagedrager een oude stoel en creëerde zo een plek waar
twee personen lekker buiten kunnen zitten. “Ik vind
het altijd leuk om een beetje
met de regels te spelen, te
kijken hoe je daar onderuit
kan komen”, verklaart hij.
Beter ontwerpen
‘Crisisdenken’ is een term die hij laat vallen tijdens
ons gesprek. Maar wie denkt dat Denis in betere
tijden een andere richting inslaat, heeft het mis. “Ik
ben afgestudeerd, in 1999 aan de TU Delft
(richting architectuur), met hergebruikt afval. Toen
vroeg iedereen ‘wat ga je nu doen?’ Nou, dit dus.
En dat doe ik nog steeds.” Als achtjarig jochie,
geboren in Bezuidenhout, maakte hij zich al zorgen over de groeiende welvaart en wereldbevolking: wat als straks alle Chinezen ook een koelkast willen? “Beter ontwerpen, doorgebruik, nieuwe functies voor bestaand materiaal: dat is het
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antwoord van Refunc.”
Nooit meer weg
Al twintig jaar woont Denis in de Stationsbuurt,
eerst in de Van Limburg Stirumstraat “d’r werd
gedeald waar je bij stond”, nu in de Van Hogendorp. En ook al heeft hij verschillende projecten in
het buitenland, staat zijn atelier in Laak en groeit
hij met vriendin en kind bijna het huis uit: “Ik wil
hier niet weg.” Slechts onder één voorwaarde vertrekt hij, en dat is als hij op de Binckhorst zijn langgekoesterde droom kan vervullen: een eigen terrein, aan het water, voor mobiele architectuur.
Daar zou alles wat hij doet samenkomen, én wordt
het beter zichtbaar. “Want nu kennen mensen mijn
werk vaak wel, maar denken ze nog te vaak dat
het van iemand anders is.” Mensen vertellen hem
dat hij zo’n plek nu al zou kunnen vinden in Amsterdam of Rotterdam, maar dat interesseert hem
niet. Denis wil nergens anders heen. “Hier vind ik
alles.”
Waar vind je momenteel werk
van Denis Oudendijk?
1) In het surfdorp F.A.S.T. op
Scheveningen ligt een van zijn
capsulehotels, waarmee hij een
paar jaar terug wereldwijde
publiciteit kreeg. In deze verbouwde reddingscapsule uit
1972 kun je overnachten op
een hangmat van visnetten.
Ook in Laakhaven hebben een
tijdlang twee van deze oranje
bollen gedreven. “Zonder vergunning, maar mét toestemming van de Havenmeester”,
knipoogt Denis.
2) Binnenkort op Foodprint
Erasmusveld, elk weekend tussen 30 september
en 16 oktober: een publieksmanifestatie (tussen
Escamp en Wateringseveld), met kunst, design en
architectuur rondom de thema’s eten, duurzaamheid, betrokkenheid en de leefbare stad. Refunc
doet hier “alles”: de layout van het terrein, de paden, een voormalige windmolenwiek als meterslange tafel, grote landmarks, mobiele units als
kassa enzovoort.
3) het Haags Historisch Museum gebruikt de komende 2,5 jaar een omgebouwde SRV-wagen
(“die verzamel ik”) van Denis als opnamestudio.
Deze activiteit gaat 20 oktober in het Atrium van
start.
Annemarijke Jolmers

SEPTEMBER 2011

Jaap van Leggelo: Meer dan 50 jaar ondernemen in de Stationsbuurt
Via het automobielbedrijf van zijn ouders is
Jaap van Leggelo als ondernemer in de Stationsbuurt terecht gekomen. Ook als voorzitter van de winkeliersvereniging en verhuurder van panden aan bedrijven en particulieren heeft hij zich geroerd in de Stationsbuurt. Hollands Spoor had een gesprek met
hem over Wartburgs, mooie zaken aan de
Stationsweg en verdwenen benzinepompen.

Hoe bent u in de Stationsbuurt terecht gekomen?
"Ik ben in Laak geboren, maar als kind ben ik
met mijn ouders meeverhuisd naar de Stationsbuurt. Mijn ouders hadden hier een zaak,
een automobielbedrijf, en ze wilden in de
buurt wonen. Ze zijn klein begonnen, maar
uiteindelijk is het een groot bedrijf geworden.
Garage Gruno heette het. Dat komt zo: mijn
vader had een compagnon en hun achternamen pasten niet goed bij elkaar voor een
bedrijfsnaam. Mijn vader is van origine Groninger en Gruno was een al bestaande vertrouwenwekkende naam. Er waren verschillende producten die zo heetten. Mijn moeder
zei overigens altijd "Grote Royale Uitgaven,
Nooit Over." Ik ben later ook in het bedrijf
gaan werken. Mijn vader stuurde me eerst
een tijdje naar het buitenland om daar de
technische taal te leren, zoals hij het noemde. Ik ben in Duitsland, Engeland en Frankrijk geweest toen. Als er mensen uit andere
landen in de zaak kwamen, moest je je ook
kunnen redden, vond hij. Daar was hij vroeg
mee, want veel mensen uit het buitenland
kwamen er toen nog niet bij ons langs. Het
was een mooi bedrijf. We hadden nieuwe en
gebruikte auto's, een werkplaats en een benzinepomp. Door de jaren heen waren we
dealer in veel verschillende merken. Het eerste merk was Wartburg, maar we hebben
ook DKW gehad (later Audi), Alfa Romeo,
British Leyland, waar ik liever niet aan wil
worden herinnerd en we waren importeur van
de Matra, een Franse sportauto."

Waar in de Stationsbuurt zat Gruno?
"We zaten verspreid over verschillende panden. Waar nu de Fresh & Snackstore is, was
de werkplaats. Die liep door tot het Groenewegje. Aan de kant van het Huijgenspark
stond een BP-benzinepomp. De showroom
voor nieuwe auto's was waar nu Apotheek
van Beest en de naastgelegen huisartsenpraktijk zijn. Waar nu bloemisterij Pluis is,

Het hof van Venus
Is u het al opgevallen hoe mooi het winkelpand op de hoek van de Stationsweg en de
Van Hogendorpstraat is opgeknapt? Een
stralend witte gevel, opgesierd met sfeervolle
lantaarns, planten voor de ingang en de
openstaande deur trekken onze aandacht.
Hoog tijd voor de redactie om deze, voorheen wat louche uitziende, seksshop eens te
bezoeken.
Verbouwing
Bij binnenkomst ben ik verrast door de grootte van de winkel, de prettige uitstraling en de
hoeveelheid artikelen die netjes staan opgesteld. Eigenaresse Diana Toby en bedrijfsleidster Renate den Haan, waar ik een afspraak mee heb gemaakt, verwelkomen me
hartelijk.
Diana vertelt dat het pand al lange tijd in
eigendom van haar familie is. Haar ouders
begonnen in 1969 op de Stationsweg 77 met
een zaak waar je koffie kon drinken: ‘La petite souris’ oftewel ‘De kleine muis’. Nummer
79 werd er later bijgekocht. Het Chinese
Restaurant dat daar eerst in zat, werd door
haar ouders omgebouwd tot een seksshop
met cabines waar je films kon kijken. Diana,
die de zaak in 2006 overnam, besloot om
een heel andere invulling aan de wat ouderwets geworden seksshop te geven. Ze verbouwde de binnenkant en verwijderde de cabines. Voor het opknappen van de buitenkant moest
ze een paar jaar op toestemming
van de gemeente wachten. Toen
ze vorig jaar een vergunning kreeg,
is ze gelijk aan de slag gegaan.
Het resultaat is duidelijk zichtbaar.
De winkel valt nu veel meer op en
geeft dit deel van de Stationsweg
direct een beter aanzien.

komt. In het algemeen vind ik wel dat je niet
de buurt de schuld kan geven van de veranderingen. Het Centraal Station is gebouwd,
voorzieningen als het grote postkantoor dat
er was verdwijnen, er vertrekken mensen en
er komen anderen voor in de plaats. Dat
soort dingen gebeurt gewoon en evengoed is
U heeft meer dan 50 jaar in de Stati- het een mooie buurt. Ik ben vier jaar geleden
onsbuurt gewoond en gewerkt. Hoe elders in Den Haag gaan wonen, maar als
het moet kom ik morgen weer terug en woon
heeft u de buurt zien veranderen?
ik er weer met alle plezier. "
"Als kind ging ik naar de school bij de
Markthof, de professor Lorentzschool. U heeft zich ook ingezet voor de winkeliers in
Die stond bekend als de Joodse de buurt via de winkeliersvereniging
school. In mijn jeugd woonden er in de "Klopt. Ik ben 12 jaar voorzitter geweest van
Stationsbuurt veel Joodse mensen, er de winkeliersvereniging. Ons voornaamste
waren veel Joodse winkels en de huidige doel was als winkeliers gezamenlijk een vuist
moskee aan de Wagenstraat was de Syna- maken voor onze zaak. Wat ons voor ogen
goge. De huizen aan de Stationsweg waren stond was “Het Lint”; winkels van Hollands
toen nog herenhuizen en de mensen die Spoor naar de Bijenkorf. Vier jaar geleden
daar woonden hadden best wat te besteden. hebben we de winkeliersvereniging opgeheDat zag je ook aan de winkels. Het winkel- ven. De bestuursleden werden een dagje
aanbod was divers, veel gevarieerder dan ouder en het was tijd voor vers bloed, maar
nu. Er was een parfumerie, broodjeszaak dat lukte niet. Ozinga van de Timmerwinkel
Dopmeijer (nb: waar nu Winston en WeiWei en ik hebben nog een aanbod gedaan om
is gevestigd) was een begrip en er waren nieuwe mensen te begeleiden. Jet Gispen
bijzondere winkels, zoals de fotowinkel San- heeft een comité gehad om een doorstart
ders. Dat was een trekpleister, waar mensen van de winkeliersvereniging te onderzoeken,
echt voor naar de Stationsweg kwamen. Dat maar het ging gewoon niet. De winkeliers die
soort winkels heb je nu niet meer. Wat je nu nu op de Stationsweg zitten zien het nut er
ziet is te weinig diversiteit: drie bijna dezelfde niet van in om lid te worden en hebben er
Islamitische slagers binnen een straal geen geld voor over. Ik vind dat jammer. Als
van honderd meter is te veel van het goe- er iets is in de straat, denk bijvoorbeeld aan
de. Wat voor de Stationsbuurt een hele het VCP of het parkeerbeleid, dan kan je als
slechte ontwikkeling is geweest, is de bouw winkeliersvereniging een vuist maken: samen
van het eindstation CS. Dat heeft voor de sta je sterk. En gezamenlijke dingen die beStationsbuurt erg slecht uitgepakt. De directe langrijk kunnen zijn voor een winkelstraat omgeving van Hollands Spoor is verloederd zoals verlichting of een feest - komen
en de loop van HS naar het centrum ging niet van de grond. Echt jammer."
eruit. In plaats van winkelend richting de BijU heeft geen zaak meer, maar nog wel een
enkorf loopt men snel door, als men er al
zich niet meer voor autohandel: weinig
ruimte, lastig parkeren. Voor dat pand
heb ik vroeger trouwens ook nog wel
eens plannen gehad om er een autowasserette van te maken. Ik had al een
vergunning, maar het was financieel
niet rond te krijgen. "

stonden occasions. Dat hebben we ooit overgenomen van RedTax, een taxibedrijf. Er zit
daar nog een plaquette van in de muur. Ook
het pand op de plek waar nu de Korenaar is
hoorde bij het bedrijf. Toen er ooit na een
harde februaristorm een schutting was omgewaaid met veel schade als gevolg hebben
we dat pand kunnen kopen van de firma van
der Valk. We zaten dus door de jaren heen
op verschillende plekken."

Waarom is het bedrijf opgehouden te bestaan?
"Eigenlijk komt dat door de benzinepomp. De
gemeente wilde de benzinepompen weg
hebben uit het centrum. Vroeger had je er
veel. Wij hadden er een. Op de Huijgensstraat stond er een van Van der Heijden. Die
hadden pompen door heel Den Haag. Er
waren er een stuk of drie op de Pletterijkade,
eentje op de Laan waar nu de Texaco is en
ook de Van der Duijnstraat had een
pomp. De gemeente vond die pompen te
gevaarlijk voor de omgeving en wilde ze buiten het centrum hebben. Ergens in de jaren
negentig kon ik subsidie krijgen voor de bodemsanering. Dat was aantrekkelijk, want
normaal moest je dat zelf betalen. De voorwaarde was dat er geen nieuwe pomp mocht
terugkeren. Toen ben ik gaan rekenen en
rond gaan kijken. Uiteindelijk kwam ik in contact met een supermarkt, die wel in mijn pand
wilde. Dat werd de uiteindelijk de Fresh &
Snackstore. Het pand waar nu bloemisterij
Pluis zit heb ik verhuurd aan Shelby cars. Die
verkochten Amerikaanse auto's. Mooi was
dat, maar die man wilde weg uit het centrum.
Wel begrijpelijk, want het centrum leende
mogelijk van genieten,” zegt zij. De naam
van de zaak heeft ze daarom bewust veranderd in ‘Eroboutique Het hof van Venus’ en
ze heeft de winkel qua uitstraling en productaanbod vrouwvriendelijker gemaakt. “Als
vrouwen vroeger bijvoorbeeld een vibrator
wilden hebben,” vertelt Renate, “was het
meestal de man die deze kwam kopen. De
man had soms geen idee wat voor vibrator
zijn vrouw wilde hebben en koos dan het
grootste exemplaar. Dat is niet altijd wat
vrouwen willen of het prettigst vinden. Het is
daarom beter dat zij zelf komen.”
Dat deze ook op vrouwen gerichte bedrijfsfilosofie goed werkt, blijkt uit de toename van
het aantal vrouwen en stellen dat de winkel
binnenkomt. De ervaring is dat vrouwen veel
meer vragen stellen over de producten en de
wijze van gebruik. Alle medewerkers in de
Eroboutique zijn goed opgeleid en op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten op erotisch en seksueel gebied. Zij
geven individueel advies waarbij de discretie
van de klanten gewaarborgd is.

kantoor in de Stationsbuurt. Hoe zit dat?

"Ik handel nog dingen van de winkeliersvereniging af. En belangrijker: ik verhuur nog
panden, zowel bedrijfspanden als particuliere
woningen. Je moet dan af en toe in de buurt
zijn. Ik heb zelfs nog mensen, die nog steeds
net als vroeger elke week de huur komen
brengen. Dat doen ze al jaren en dan maken
ze een praatje. Ik zou dat niet willen veranderen. Ik deel mijn kantoor nu met de bewonersvereniging. Zo wordt de ruimte efficiënter
besteed, maar ik blijf er zitten zolang ik kan."
Vries Kool
eroboutiques, doordat wij overal inkopen en
zowel goede goedkope als luxere artikelen
hebben. Bij ons slaagt iedereen, want als wij
het niet hebben of kunnen bestellen, dan
bestaat het gewoonweg niet!” Naast de verkoop van artikelen worden er door de medewerkers ook cursussen over prettig vrijen en
toy en/of lingerieparties gegeven. Deze kunnen zowel in de winkel of bij u thuis of bij uw
vereniging plaatsvinden. Leuk idee voor een
vrijgezellenavond bijvoorbeeld!
Piercing Studio
Op het moment dat ik ‘Het hof van Venus’
bezoek, wordt er achter in de winkel druk
getimmerd en gezaagd. De bedoeling is dat
er een piercingstudio wordt gebouwd. De
piercings worden vanaf 1 september uitgevoerd door Renate, die hiervoor is opgeleid.
Uiteraard met een vergunning en jaarlijkse
controle van de GGD. Het plan van Renate is
om hier in de toekomst ook een opleiding

voor piercers te starten, want daar is er tot
nu toe maar één van in Nederland.
Doorbreek het taboe
Hoewel niet iedereen hier dagelijks of wekelijks boodschappen zal gaan doen, is het een
aanrader om het taboe rondom deze winkelcategorie te doorbreken door hier gewoon
eens naar binnen te lopen. Al is het maar om
uw nieuwsgierigheid te bevredigen. De medewerkers van ‘Het Hof van Venus’ nodigen
de bewoners van de Stationsbuurt van harte
uit om te komen kijken hoe mooi de winkel
geworden is.
Adres: Stationsweg 77-79 2515BJ Den Haag
Telefoon: 070 - 380 91 55
Website www.hethofvanvenus.nl (binnenkort
met webshop)
Openingstijden: Ma t/m za
10.00u. – 22.00u. Zo 12.00u. – 19.00u.
Franka Korteweg

Assortiment, homeparties & cursussen
Het aantal artikelen in de winkel is zeer uitgebreid: lingerie, toys, films, body & mind
care, fun, gadgets, bladen en boeken. Vrouwen, mannen, hetero of homo, voor iedereen
is er voldoende keus. “Het Hof van Venus,”
zegt Diana, “onderscheidt zich van andere

Eroboutique
De traditionele seksshops waren
en zijn vooral gericht op mannen.
Diana vindt dit niet terecht. “Seks is
geen taboe meer en het is de bedoeling dat ook vrouwen er zo veel

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR SEPTEMBER 2011

7

Jos Jas drogisterij Stationsweg 63

Specialist in voedingssupplementen
voedingssupplementen +Postkantoor

GFH

tel. 360 52 33

Wagenstraat 143143-A

Sleutelspecialistsmeets@hotmail.com

tel. 070 326 39 30
fax 070 331 60 54

Stationsweg 53
2515 BJ Den Haag
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