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Op 2 juli 2014 heeft een bewonersvergadering 
plaatsgevonden over de toekomst van het Buurt-
station, de bewonersorganisatie van de Stations-
buurt. Naar aanleiding van deze vergadering heeft 
het huidige bestuur van het Buurtstation een 
standpunt en voorstel geformuleerd. Op 29 okto-
ber vindt hierover een bewonersvergadering 
plaats met als doel te komen tot een nieuw be-
stuur voor het Buurtstation. 
 

Tevens zijn wij hard op zoek naar mensen die hun 
schouders willen zetten onder een nieuw bestuur 
voor het Buurtstation. Ik wijs u graag op de op-
roep voor nieuwe bestuursleden op pagina 2. 
 

Ik hoop zo veel mogelijk buurtbewoners te mogen 
begroeten op 29 oktober. 
 

Harry Kampf – Voorzitter Buurtstation   

BEWONERSVERGADERING  
29 oktober 2014 

 

Het Leemmannetje rouwt 
pagina 3 

Gerard ‘Hart  
met Marokkaanse kunst in Chinees-Surinaams 
eethuisje Winston en Wei Wei.             pagina 8 

Marianne Edixhoven 
veelzijdig actief met o.a. Lusthof en kano’s: pag.7 

Het nieuwe Student Hotel aan het begin van de Hoefkade 
geeft de wijk nieuwe impulsen.                                pagina 6 

Op 27 augustus  werd aan het Stationsplein een 
filiaal van Albert Heijn geopend.                 pagina 5 

Ondertussen in het Park 
Er zijn steeds meer leuke 
initiatieven om het Park  
beter te benutten. 
Het moet een plaats worden 
waar buurtbewoners en pas-
santen elkaar kunnen ont-
moeten in een ontspannen 
sfeer. 
Zo zijn er deze zomer strand-
stoelen geplaatst door de 
nieuwe vrijwilligersgroep 

‘Vrienden van het  
Huijgenspark’.  
 

Zaterdag 13 september gaf 
fanfareband ‘Voor eer en 
deugd’ een geslaagd con-
cert. En er zijn meer plan-
nen!                        pagina 5 
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Bewonersorganisatie Buurtstation 
komt op voor de belangen van de 
bewoners van de Stationsbuurt. Ze 
doet dit vanuit haar tijdelijke huis-
vesting aan Stationsweg 6 (open 
maandag van 11 tot 13 uur).  
 

Voor het Buurtstation zijn vrijwilli-
gers in werkgroepen actief, admini-
stratief ondersteund door Carla 
Janmaat.   
De activiteiten van het Buurtstati-
on worden uitgevoerd door de vol-
gende werkgroepen: 
 

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

Website  
Actueel buurtnieuws en informatie 
over het Buurtstation kunt u vin-
den op de website van de Stations-
buurt: www.buurtstation.nl.  
Mail: website@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 wor-
den.  
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. Bij-
voorbeeld 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 voorzit-
ter van het GWO. Er wordt zo veel 
mogelijk geprobeerd direct oplos-
singen te vinden. Als dit niet moge-
lijk 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 behan-
deld.  
Het GWO vindt 5 keer per jaar 
plaats op woensdagavond.  
Het eerstvolgende GWO vindt 
plaats op woensdag 5 november 
om 19.30 uur. 
Parada, Van Limburg Stirumstraat 
280. 
Let op: zie onze website voor even-
tuele wijziging van de locatie.  
Onderwerpen voor het GWO kunt 
u mailen aan  
buurtstation@zonnet.nl  
Meer informatie 
www.buurtstation.nl 
 

http://twitter.com/BuurtStation 
 

www.facebook.com/BuurtStation  

Adressen 
Buurtstation Stationsbuurt 
Stationsweg 6,  
2515 BN Den Haag 
tel. 363 49 93  
buurtstation@zonnet.nl 
www.buurtstation.nl 
open: maandag  10.00-13.00  
 

Zebra Ouderenwerk, Burenhulp 
 

Buurthuis Parada  
Van Limburg Stirumstraat 280 
tel. 42 48 267 of 42 48 269 
Spreekuur Maatschappelijk werk: 
424 80 00  
Joke van Gemmert 
j.vangemmert@zebrawelzijn.nl 
 

Stichting Samen Sterk 
Zieken 103 
38 86 623 (10-22 uur) 
info@samensterkdenhaag.nl 
web: www.samensterkdenhaag.nl 
 

Politie Haaglanden 
Wijkagenten Renske Kroese,  
Simon Daw en Annemieke Brons 
bureau Hoefkade 350: 
algemeen telefoonnummer:  
0900 8844, of mail naar   
simon.daw@haaglanden.politie.nl
. 
 

9e jaargang nr. 3 
 

Stationsweg 6 
2515 BN Den Haag 

 

Redactie:  
 

Annemarijke Jolmers 
Vries Kool  

Franka Korteweg 
Madeleine Steigenga  

Mildo van Staden  
 

samenstelling en lay out:  
Gary van der Heemst 

 

HS staat als pdf en flipboek op: 

www.buurtstation.nl/wijkkrant 
 

Volgende editie: 
Bezorging                 deadline 

#36 half dec.       25 november  
 

Advertenties, reacties en kopij: 

hs@buurtstation.nl 

Advertenties  
 

Hollands Spoor is een krant op A3-
formaat van 8 of 12 pagina’s en 
verschijnt 4  keer per jaar in een 
oplage van 5.000 stuks. Daarmee 
worden zo´n 8.000 buurtbewoners 
bereikt!  
De krant wordt huis-aan-huis be-
zorgd in de Stationsbuurt en in 
winkels en horeca in stapeltjes 
neergelegd.  
 

Advertentierijzen: 
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 

 

U krijgt gratis hulp bij de opmaak 
van de advertenties.  

woensdagavond 29 oktober, 19.30 uur  

Bewonersavond 
Buurtcentrum Parada, Van Limburg Stirumstraat 280 

Op de bewonersvergadering van 2 juli 
werd een antwoord gezocht op de vraag 
hoe en of Buurtstation onder de huidige 
ongunstige omstandigheden als gevolg van 
gemeentelijk beleid zou moeten doorgaan 
met haar activiteiten. Het bestuur van 
Buurtstation heeft zich beraden welk ge-
volg moet worden gegeven aan de bijeen-
komst van 2 juli. Helaas heeft dit niet ge-
leid tot gemeenschappelijke keuzes en is 
een groot deel van het bestuur zelfs van 
mening dat onder genoemde omstandig-
heden voldoende perspectief voor door-
gaan ontbreekt. De meeste leden van het 
huidige bestuur hebben voorts niet de  

intentie in de periode 2014-2015 als be-
stuurslid te willen doorgaan.  
Dat leidt tot de conclusie dat voortbestaan 
van de bewonersorganisatie alleen denk-
baar is met een nieuw bestuurlijk team dat 
het huidig bestuur gaat vervangen. Mocht 
dat niet gebeuren dan vindt het huidige 
bestuur dat het huidige bestuur (of een 
deel daarvan) zal moeten aanblijven, maar 
alleen als beheerder van de Stichting 
Buurtstation, met de intentie om regelin-
gen die in 2015 uitgaven zullen vergen 
(huur, telefoon), stop te zetten. Alle exter-
ne activiteiten zullen echter dan vanaf  
oktober 2014 niet meer plaats vinden.  

Voorstel: 

 Op de bewonersavond van 29 oktober 2014 krijgen buurtbewoners de 
gelegenheid om een nieuw bestuur voor Buurtstation te kiezen uit bewo-
ners die zich daarvoor kandidaat gesteld hebben. 

 Om vernieuwing van het bestuur met een ander team een optimale kans 
te geven, stelt het huidige bestuur voor dat er 5 mensen (schriftelijk) wor-
den gekozen, die zal worden toegestaan zichzelf desgewenst naderhand 
tot 9 bestuursleden totaal aan te vullen. 

 Het nieuwe bestuur krijgt alle steun van de leden van het oude bestuur 
ten aanzien van raadpleging en overdracht van taken. 

 Indien minder dan 3 kandidaten beschikbaar zijn voor het nieuwe bestuur 
blijft het oude bestuur, dan wel een deel van het oude bestuur, met in elk 
geval voorzitter en penningmeester, aan als beheerder van de Stichting 
Buurtstation teneinde lopende verplichtingen en regelingen voor 2015 af 
te sluiten. 

 In de rol van beheerder van de Stichting Buurtstation zal het bestuur af-
zien van het organiseren van externe activiteiten, zodat die in die situatie 
na oktober 2014 niet meer zullen voorkomen.  

Woon je met plezier in de Stationsbuurt en 
wil je iets doen voor de buurt, helpen pro-
blemen op te lossen, of invloed hebben op 
de ontwikkeling in de wijk?  
 

Meld je dan aan als bestuurslid van het 
Buurtstation, de bewonersvereniging van 
de Stationsbuurt.  
Als bestuurslid kun je namelijk bijdragen 
aan verbeteringen in onze buurt.  
Als vertegenwoordiger van de bewoners 
kom je in contact met andere spelers in de 
buurt, ondernemers, buurthuizen, corpo-
raties en gemeente.  
 

Iedereen kan zich aanmelden, ook als je 
hier nog maar kort woont, of niet actief 
bent in de wijk.  

Als bestuurslid breid je in korte tijd je ken-
nis over wat in de buurt speelt uit en veel 
buurtgenoten worden bekenden voor je. 
Natuurlijk is alle begin moeilijk.  
De huidige bestuursleden zullen je dan 
ook, indien gewenst, de eerste tijd met 
raad en daad bijstaan.  
 

Neem de handschoen op en beteken meer 
voor je buurt. Als je nog vragen hebt, 
neem dan gerust contact op met het huidi-
ge bestuur van Buurtstation. 
Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 
en met 22 oktober 2014 aanmelden bij de 
huidige voorzitter Harry Kampf 
(hkampf@ziggo.nl).  

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN BUURTSTATION  

STANDPUNT BESTUUR BUURTSTATION 

Huidige omstandigheden: 

 In 2015 houden we 21% over van de subsidie over van waar we in 2011 op 
konden rekenen, weliswaar exclusief project aanvragen. 

 Projecten werden destijds gestart via opdrachten aan een inhoudelijk  
medewerker, daar is nu al geen budget meer voor. 

 Projecten zullen dus nu door vrijwilligers opgestart en gerund moeten 
worden, maar de gemeente stimuleert tegelijk activiteiten van andere  
initiatiefnemers, die ook een beroep doen op vrijwilligersbijdragen, dus ‘in 
dezelfde vijver vissen’. 

 In het werven van vrijwilligers is contact met de buurt van belang. Volgend 
jaar ontbreekt echter ook een budget voor de administratieve medewer-
ker, die daarnaast ook van belang is voor een ordelijke organisatie. De lege 
plek zal door een vrijwilliger bezet moeten gaan worden. 

http://www.buurtstation.nl.
mailto:‘website@buurtstation.nl’
mailto:buurtstation@zonnet.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
http://www.buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/BuurtStation
mailto:buurtstation@zonnet.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:j.vangemmert@zebrawelzijn.nl
mailto:info@samensterkdenhaag.nl
http://www.samensterkdenhaag.nl
mailto:simon.daw@haaglanden.politie.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:hkampf@ziggo.nl
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 Column 

De wijkagenten 

 
 

Positieve impulsen 
Volgens de media gaat het slecht met de 
Stationsbuurt en de Schilderswijk. Zelf zie ik 
momenteel veel positieve impulsen in onze 
wijk. De demonstraties geven natuurlijk 
veel overlast maar gelukkig is demonstre-
ren een democratisch recht in Nederland. 
De taak van de politie daarbij is om de 
openbare veiligheid te bewaken, door bij-
voorbeeld het verkeer om te leiden en te 
zorgen dat iedereen zich aan de regels 
houdt. Het is daarom in het belang van 
deelnemers en omstanders om aanwijzin-
gen van de politie direct op te volgen. 
 
Een goede ontwikkeling is dat de wijk 
bouwt aan een frisse uitstraling. De nieuwe 
AH kan het winkelen veraangenamen en 
contacten binnen de wijk versterken.  
Het pas geopende Student Hotel aan de 
Hoefkade, met straks bijbehorend horeca-
gedeelte in de voormalige Bazar, trekt veel 
nieuwe studenten aan uit vele landen.  
Met de bewoners van het Rode Dorp en 
andere locaties in de wijk beginnen studen-
ten een belangrijke bevolkingsgroep bin-
nen de wijk te vormen. Dat stimuleert on-
dernemers, bouwers en ontwikkelaars om 
een nieuwe, op jongeren gerichte koers in 
te slaan. Nieuw bloed doet de wijk bloeien. 
Met wat extra steun kan de toekomstige 
horeca langs het brede deel van de Stati-
onsstraat voor een bruisende entree van 
de stad zorgen. Net als het vernieuwde  
Stationsplein  na de werkzaamheden. 
 
Een positief punt bij de politie is de ontwik-
keling van een Wijkpanel naar een model 
uit het Schotse Glasgow. Vier deelwijken 
hebben nu teams van 5 tot 9 bewoners die 
maandelijks met ons aandachtspunten in 
de wijk bespreken en richting geven aan de 
prioriteit van aanpak. Gekeken wordt naar 
onder andere overlast, zwerfvuil, gevaarlij-
ke situaties en verwaarlozing. Er zijn nu 
panels in Schilderswijk Oost (Cees Nus), 
Schilderswijk Noord (Hanneke Douwes), 
Rivierenbuurt (Gerard Mackay) en Stations-
buurt (Simon Daw). 
 
Als de leefomgeving in een wijk goed ver-
zorgd is, wordt het leven er prettiger en 
komen er minder ongeregeldheden en on-
gewenste activiteiten voor. 
 
Simon Daw 
Bel bij spoedgevallen: 112,  
en anders 0900 8844  
of Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. 
Meer weten over de activiteiten van 
de wijkagenten: volg ons op Twitter 
@wagstationsbrt 
  

“Projectontwikkelaar Gerard Ste-
vers, oprichter van de Geste Groep, 
heeft het leegstaande kantoorge-
bouw van de Belastingdienst tegen-
over Hollands Spoor aangekocht”, 
zo opende in het najaar van 2006 
een interview met Gerard Stevers in 
deze krant.  
 

Stevers, op dat moment vooral be-
kend van Haagse winkelcomplexen 
als Haagsche Bluf en de Baljurk, had 
kort daarvoor besloten om met de 
aankoop van het voormalige belas-
tingkantoor zijn tanden te gaan zet-
ten in de Stationsbuurt.  
 

Stevers was een echte Hagenees 
met een band met de Stations-
buurt. In de jaren tachtig runde hij 
elektrotechnisch installatiebureau 
‘Lichtservice’op het Wagenpleintje, 
vooral groot in aanleg en onder-
houd van verlichting in flatgebou-
wen en portieken. Begin jaren ne-
gentig verhuisde Lichtservice van-
wege de in Stevers ogen slechte 
bereikbaarheid. 
 

De verloedering van het Haagse 
centrum was Stevers een doorn in 
het oog. In 2006: “In heel Den Haag 
is de gemeenschap harder en onvei-
liger geworden en door allerlei in-
vloeden is de Stationsbuurt erg ver-
loederd, net als de Boekhorststraat. 
Dat was een hartstikke leuke win-
kelstraat met bioscopen, totdat 
Stahlecker er het eerste pand aan 
een sexboetiek verhuurde. In die 
tijd werkte ik zelf bij snackbar Hoki 
Poki; ik heb het naar beneden zien 
duikelen. Sexshops, coffeeshops en 
belwinkels namen de straat over, 
en nu koopt niemand er meer wat. 
Dat duikelen is ook gebeurd met 
het pleintje voor Hollands Spoor, de 
Stationsweg en de Wagenstraat.”  
 

Stevers was gemotiveerd om iets 
van het gebied rond Hollands Spoor 

te maken. Hij had aanvankelijk 
grootse plannen, maar voorzag ook 
dat het niet van vandaag op morgen 
zou lukken: “Het is een voordeur 
naar de stad, maar het hele gebied 
van Hollands Spoor tot aan de Bij-
enkorf ziet er niet uit. Hoe is het 
mogelijk! Ik heb meer drive om iets 
beters te maken van de buurt, dan 
dat ik het grote geld zie hangen. Dat 
zou ik ergens anders sneller kunnen 
verdienen. Voor wat ik ga doen in 
de Stationsbuurt moet ik tijd van 
leven hebben, het is een leuke toe-
komst voor mijn kinderen of klein-
kinderen.” 
 

Bijna acht jaar en heel veel gedoe 
rondom zijn plannen later, overleed 
Gerard Stevers op 22 juli 2014, kort 
nadat bij hem een ernstige ziekte 
was geconstateerd. Ironisch genoeg 
heeft hij niet meegemaakt dat een 
maand later het eerste deel van het 
Belastingkantoor in gebruik werd 
genomen. Zijn echtgenote en doch-
ter nemen de leiding van familiebe-
drijf Geste Groep over. 
 

Vries Kool 
 

Lees het hele interview met Gerard 
Stevers na op www.buurtstation.nl/
wijkkrant/archief14/HS2006%204.pdf 

Van baljurk tot belastingkantoor 
Gerard Stevers (1954-2014) 

In veel Nederlandse steden en dorpen was deze zomer 
het verlies te betreuren van geliefde inwoners door die 
rottige en onnodige vliegtuigcrash in Oekraïne. Ook 
Den Haag verloor in Rein Specken een markante bewo-
ner die zijn artistieke sporen nalaat in de Stationsbuurt.  
 

Specken – opgegroeid in de Archipelbuurt en woonach-
tig met zijn vriendin Desiree Zantkuijl in één van de 
nieuwe Haagse woontorens - was naast ADO-
supporter, vrijwilliger voor D66 en adviseur voor een 
bouwbedrijf, vooral ook beeldend kunstenaar. 
 

Met twee vrienden vormde hij vanaf 2009 het kunste-
naarscollectief LEEM, dat sindsdien tal van kunstprojec-
ten lanceerde. Het gemeenschappelijke van die projec-
ten was dat mensen er vrolijk van werden. Legenda-
risch is de vernielde telefooncel in de Wagenstraat die 
werd omgebouwd tot tijdelijke douchecabine. De drie 
kunstenaars vertoonden zich er ook ingezeept en met 
zwembroek tot verwarring van passanten.  

Een blijvende herinnering is het Leemmannetje dat op 
de kruising van de Pletterijkade en het Zieken vanaf het 
water voorbijgangers te water en op de weg begroet. 
Het oorspronkelijke Leemmannetje werd illegaal ge-
plaatst. LEEM maakte street art en niet voor elk initia-
tief was goedkeuring nodig. Na enkele jaren op zijn 
post te hebben gezeten was het Leemmannetje aange-
tast door weer en wind. Buurtbewoners waren zo aan 
hem gehecht dat – nu met toestemming van de ge-
meente – LEEM twee jaar later een weerbestendig 
Leemmannetje van oranje polyester plaatste.  
 

Kort na 17 juli dit jaar kreeg het Leemmannetje bij een 
herdenkingsceremonie een rouwband, die hij sindsdien 
draagt. Het Leemmannetje maakt niet meer alleen vro-
lijk, maar is ook de stille getuige van die tragische zo-
mer van 2014. 
 

Vries Kool  

Oekraïne meets Stationsbuurt 
Rein Specken (1983-2014) 

http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/archief14/HS2006%204.pdf
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/archief14/HS2006%204.pdf
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Op dinsdag 23 september 2014 vindt 
bij Extate administraties,  
Stationsweg 86  
de eerste editie plaats van Meet & 
Greet, het nieuwe business event van 
ondernemersvereniging Stations-
werk.  
 

Een netwerkbijeenkomst van onder-
nemers uit de Stationsbuurt en per-
sonen die vanuit hun functie actief 
bij de Haagse Stationsbuurt zijn be-
trokken.  
 

Doel is elkaar 6 maal per jaar op wis-
selende locaties in de Stationsbuurt 
te ontmoeten, leren kennen, te delen 
en te netwerken.  
 

De ondernemers en betrokkenen 
zetten zich samen in om de Haagse 
Stationsbuurt nog aantrekkelijker te 
maken. 

 
 

Het belangrijkste criterium voor op-
name in het bestand is (potentieel) 
lidmaatschap van de ondernemers-
vereniging Stationswerk en/of de 
betekenis van de genodigde voor de 
Haagse Stationsbuurt. Om de bijeen-
komsten voor de deelnemers interes-
sant te houden wordt er daarnaast 
gestreefd naar enige balans in de 
verschillende beroepsgroepen 
(detailhandel, grootwinkelbedrijf, 
horeca, zakelijke dienstverlening, 
vastgoedeigenaren, projectontwikke-
laars, beleidsambtenaren, raadsle-
den, wethouders etc.). 
 

De Meet & Greets worden geken-
merkt door een informele sfeer.  
Elke bijeenkomst is er een uitdagen-
de spreker of korte presentatie. Deel-
name aan de bijeenkomsten is voor 
leden en genodigden. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen 
met Stationswerk via 
www.stationswerk.nl. 

Ondernemers Haagse  
Stationsbuurt  

Uw buurtgenoot Adri Duijvesteijn 
woonde in de Van Dijckstraat toen hij 
in 1980 zijn dagboek bijhield en zijn 
ideeën over de vernieuwing van de 
Schilderswijk ontwikkelde.  
Hij schreef “...de ontberingen die on-
derdeel waren van het dagelijks leven 
van de bewoners van de Haagse Schil-
derswijk. Grote delen van de wijk ver-
keerden in een erbarmelijke staat, en 
de (on)leefbaarheid was schrijnend. 
Het leidde tot heftige discussies en tal 
van conflicten tussen de bewoners en 
het gemeentebestuur.  

Toch leek de noodzaak van een ver-
nieuwing van de Schilderswijk maar 
niet ten volle tot het stadsbestuur door 
te dringen...”   
(www.adriduivesteijn.nl).  
 

Bijzondere architectuur 
De Van Dijckstraat is ook wel bekend 
onder mensen-met-kinderen: hier gra-
zen de koeien immers in de wijk. De 
gemeente geeft tegenover dit dieren-
paradijs op dit moment aan ambitieuze 
zelfbouwers de mogelijkheid om ook in 
de Van Dijckstraat te gaan wonen.  

Wij wonen hier inmiddels al bijna drie 
weken naar genoegen. Een nieuw-
bouwwoning, pas 6 jaar oud, en groter 
dan de meeste huizen in de straat.  
Het zal u niet verbazen dat deze wo-
ning ons opviel door de bijzondere ar-
chitectuur, maar ook omdat 'ie net een 
slag groter was dan de meeste huizen 
in dit bouwplan. Voor de kenner: de 
gele bouwblokken - de drie Van Ostade
-hoven - net na Tanger aan de Hoefka-
de.  
 

Ons huis, te herkennen aan de vijf 
plantenbakken voor de deur, staat 
meer aan de kant van de Van Osta-
destraat, tevens de handigste - minder 
autoverkeer - fietsroute naar de Stati-
onsbuurt.  
 

Er is iets… 
Zoals ik in de vorige buurtkrant 
schreef, waren een groot aantal van 
onze kennissen niet erg enthousiast 
toen we van een gewilde Rijswijkse 
buurt 18 jaar geleden naar de Stations-
buurt trokken. De reacties waren dit 
keer identiek. Het begon al toen we 
informatie vroegen over de woning: 
“...Er is iets met dit huis wat u moet 
weten.”  
- ???  
“Het staat in de Schilderswijk...” 
 

We kregen vragen over de buren en de 
buurt, of het niet te lawaaiig zou zijn 
om te slapen, of je wel veilig over 
straat kan, enzovoort enzovoort.  
Ter geruststelling repliceerden we vol 
overtuiging dat we dezelfde opmerkin-
gen herkenden van onze vorige move.  
 

 
 
 
 

Maximale aandacht 
Vlak voor onze verhuizing kwamen de 
schijnwerpers letterlijk en figuurlijk op 
de buurt.  
 

Terwijl we de laatste poets- en schil-
dersessie hielden, trok een paar meter 
verderop de ME op tegen demonstran-
ten en tegendemonstranten. Puberjon-
getjes in trendy kleding - maar opeens 
ook met een hoofddoek om! - stonden 
een straatje verderop uit te hijgen. De 
aandacht voor de buurt was even 
maximaal. Het internetcafé hier om de 
hoek ontwikkelde zich als ontmoetings-
punt voor journalisten en bestuurders. 
Een piepklein groepje actievelingen – 
zou het een half procent geweest zijn 
van de meer dan 30.000 Schilderswijk-
bewoners? – wist ook anderen, mij 
politiek niet welgevalligen, onze nieu-
we buurt in te krijgen. Net als in de 
Stationsbuurt destijds – toen ging het 
om een kleine groep verslaafden.  
 

Aardige mensen 
Ondertussen verhuisden wij probleem-
loos en maakten kennis met de buurt. 
Gewoon aardige mensen die goed op-
letten: even aanbellen als er een fiets 
niet goed op slot staat, of er iets met 
de auto is, als er een deur te lang open 
staat. En natuurlijk groeten, een 
praatje maken. 
 

We zijn al een heel eind op dreef met 
de inrichting. De keuken laat even op 
zich wachten, maar ook hier alle dagen 
winkels open, met gelukkig de bekende 
bakkers en de Fresh&Snacks op loopaf-
stand, een goede vishandel, en de 
markt iets dichterbij. Kortom, niks mis 
met onze Schilderswijk! 
 

Madeleine Steigenga 
 

Afscheid van de Stationsbuurt, welkom in de Schilderswijk 
Voor de nieuwsgierigen onder de lezers van de buurtkrant Hollands Spoor: 
dit is ons nieuwe onderkomen, aan de Van Dijckstraat in de Schilderswijk. 
Deze zijstraat van de Hoefkade is niet zomaar een straat in de Schilderswijk. 

Graag willen wij u kennis laten maken 
met kindercentrum Pollewop van kin-
deropvangorganisatie Triodus gelegen 
in deze wijk. Wij bieden opvang aan 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Ons gebouw 
is speciaal ontworpen voor kinderop-
vang en heeft lichte, ruime groepen 
en een grote tuin waarin uw kind vol-
op kan buitenspelen.  
Komt u bij ons langs voor een rondlei-
ding?  
 

Wij werken met Voor- en Vroeg-
schoolse educatie. Het werken met 
thema’s geeft een extra dimensie aan 
de dag.  
 

De activiteiten zijn aangepast aan de 
leeftijd en de ontwikkeling van een 
kind, zodat kinderen goed voorbereid 
worden de basisschool. Ook ouders 
hebben hierin een grote inbreng. 
 

Wij zijn op maandag tot en met vrij-
dag geopend van 7.30 tot 18.00 uur. 
Komt u een keer kennismaken? U 
bent van harte welkom voor een 
rondleiding. Dat kan dagelijks -op af-
spraak- tussen 9.00 en 16.00 uur.  
Meer informatie of aanmelden?  
Kijk op www.triodus.nl  
of bel met (070) 312 00 10. 
Ons adres is Hofwijckplein 64.  

Kindercentrum Pollewop van Triodus  

Let op: veranderde locatie! 

http://www.stationswerk.nl
http://www.adriduivesteijn.nl
http://www.triodus.nl
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Op 27 augustus was het zover.  
Om 11.00 uur stipt, werd aan het  
Stationsplein een filiaal van Albert  
Heijn geopend door middel van het 
doorknippen van een blauw lint.  
Binnen een paar minuten stroomde de 
nieuwe winkel vol met buurtbewoners.  
 

Uit nieuwsgierigheid, maar misschien 
speelde de gratis appeltaart bij beste-
ding van ten minste 10 euro ook een 
rol.  
 

De eerste klanten bij de kassa gaven aan blij te zijn met 
de nieuwe winkel:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Eindelijk weer wat nieuw leven aan deze kant van het 
Stationsplein. Al die dichtgetimmerde ramen en schut-
tingen hebben we nu wel gezien. Het betekent ook dat 
er vertrouwen is in de buurt als Albert Heijn komt."  
 

De Hollands Spoor wenst winkelmanager Roy van Ben-
tem en zijn team veel succes. 

NIEUW LEVEN AAN HET STATIONSPLEIN 

19 juni is de Lenteprijs 2014 uitgereikt. De Lenteprijs 
is een initiatief van Fonds 1818 en AD Haagsche Cou-
rant. Zij riepen iedereen in de regio op om ideeën in 
te dienen met het thema 'Ontmoeten'. 32 ingezon-
den plannen hebben hiermee geld gewonnen, waar-
onder 'Ontmoetingen op het Huijgenspark'.  
 

Om zoveel mogelijk mensen van het park te laten 
genieten heeft vrijwilligersgroep Vrienden van het Huij-

genspark  strandstoelen geplaatst die door  

iedereen gebruikt kunnen worden op het grasveld in 
het Huygenspark. Stoelen in het Huygenspark nodi-
gen uit om te gaan zitten, om van de zon te genieten 
maar ook om met elkaar in gesprek te gaan.  
 

Het ligseizoen werd op 20 juli ingeluid met een heuse 
stoelendans waar jong en oud aan meededen.  
Sindsdien maken wijkbewoners, verbaasde passanten 
en vermoeide toeristen dankbaar gebruik van de 
stoelen. 

Liggen en dansen in het park 

Stationsbuurters weten niet  
beter dan dat het oude belasting-
kantoor aan het Stationsplein 
leegstaat. Na een geschiedenis 
van plannen die niet doorgingen 
kondigde zich vorig jaar de komst 
van 's lands grootste kruidenier 
aan als eerste, nieuwe bewoner.  

Zelfs het toillet kan liggend gebruikt worden! 
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The Student Hotel is gevestigd in het 
Van Limburg Stirumhuis. In enkele 
maanden tijd is dit voormalige verzor-
gingstehuis - nu alleen toegankelijk 
vanaf de Hoefkade - omgetoverd tot 
een hip en gemoedelijk onderkomen 
voor met name buitenlandse studen-
ten. Zij mogen er enkele dagen tot 
twee semesters (tien maanden) verblij-
ven, met eventueel een korte verlen-
ging in de zomermaanden. “Bij ons vin-
den ze alles wat ze nodig hebben”, ver-
telt hotelmanager Rinse Kempinga. 
“Een ingerichte kamer, gedeelde keu-
ken, gemeenschappelijke ruimtes voor 
gezelligheid. Behalve huisvesting bie-
den wij ze een community, waar ze 
vrienden maken en hun mooiste tijd in 
Den Haag kunnen beleven.” Een fiets 
ontbreekt uiteraard niet in het pakket: 
zwart met opvallende gele belettering. 
 

De centrale ligging is een pluspunt: niet 
alleen de Haagse instellingen voor ho-
ger onderwijs zijn onder handbereik, 
maar ook Leiden, Delft en Schiphol. En 
natuurlijk het Scheveningse strand. Die 
ligging was een van de redenen om 
voor deze locatie te kiezen. “Maar ook 
de ontwikkelingen en plannen in deze 
buurt”, kan Rinse vertellen. “Er is hier 
van alles en dat wordt alleen maar nog 
beter.” 
 

Behalve voor studenten, is The Student 
Hotel ook beschikbaar als ‘short stay’-
accommodatie voor gasten of werkne-
mers van bedrijven. Een klein deel van 
de kamers kan geboekt worden als re-
guliere hotelkamer, bijvoorbeeld door 
Nederlanders die een weekendje Den 
Haag doen. “Eind augustus zaten we de 
weekenden al vol met dit type gasten.” 
 

 

Alleen maar nette studenten 
Omwonenden die zich zorgen 
maken over al die studenten 
in de wijk, kan de hotelmana-
ger geruststellen.  
“We zijn geen standaard stu-
dentenhuis, maar toch meer 
een hotel.  
We hebben een receptie,  
beveiliging, camera’s”, licht 
Rinse toe. “Bovendien laat ik 
de studenten in hun eerste 
maand duidelijk weten hoe-
ver ze kunnen gaan en wat 
we van ze verwachten, bij-
voorbeeld om hun leefomge-
ving hier netjes te houden.  
En je moet bedenken: stu-
denten die alleen maar krat-
jes bier willen stapelen, kiezen niet 
voor ons concept.” Ook rondslingeren-
de fietsen, een bekend gezicht in stu-
dentensteden, zullen we hier niet snel 
aantreffen: op het terrein is een stal-
ling waar de honderden fietsen alle-
maal een plekje hebben. 
 

The Kitchen voor iedereen 
Naast het huisvestingsgedeelte, maakt 
het voormalige exotische winkelcen-
trum Bazar plaats voor The Kitchen. 
Hier kunnen niet alleen de studenten 
maar ook Stationsbuurters terecht 
voor een hapje en drankje. Van ontbijt 
en lunch tot koffie, borrel en avond-
eten. “We zijn van 7 uur ’s ochtends 
open tot 1 uur ’s nachts en iedereen is 
welkom”, verklaart Rinse.  

Daarnaast komt er een gedeelte waar 
gewerkt kan worden, bijvoorbeeld 
door zzp’ers, vergaderd en waar kleine 
bijeenkomsten gehouden kunnen wor-
den in de ‘wintertuin’.  
 

Maar dat zal als laatste worden opgele-
verd. En voor de studenten maakt dat 
ook niet uit: die zullen hier zichzelf ver-
der ontwikkelen, vrienden voor het 
leven maken en – dat kan niet anders – 
mooie herinneringen aan Den Haag 
opbouwen. 
 

Wanneer alles gereed is zal The Stu-
dent Hotel nog een openingsevene-
ment organiseren. 
 

Annemarijke Jolmers 

 

Het hotel en zijn naaste omgeving 

Het is 20.30 uur en het wordt 

donker. Binnen vieren de studen-

ten een feest om de opening van 

het hotel te vieren. Tegenover het 

hotel rust de eigenaar van de ta-

bakswinkel even uit. Ook hij heeft 

net zijn deuren geopend - twee 

maanden geleden - en dat geldt 

ook voor zijn buurman die een 

kapsalon runt. De tabaksonderne-

mer heeft vroeger in de Bazar ge-

staan, maar die raakte in verval. 

Te veel verloedering, te veel over-

last van junks. Toen de gemeente 

met de hotelplannen op de prop-

pen kwam was hij er snel bij.  
 

Hij koos voor een strategische 

plek op de hoek tegenover de in-

gang van het hotel. Hij merkt dat 

nu al aan de omzet en dat geldt 

ook voor zijn buurman, de kapper.  

 

De komst van het hotel is goed 

voor de leefbaarheid, merkt een 

buurtbewoner op. Hij verwacht 

echter wel dat de studenten voor-

al binnen zullen blijven en zich 

niet veel met de bewoners zullen 

mengen. De activiteiten lijken im-

mers in het hotel zelf plaats te 

vinden.  
 

Het lijkt alsof de komst van het 

Student Hotel voor meer vuilnis 

heeft gezorgd. Als de containers 

vol zitten wordt het vuilnis naast 

de container gedeponeerd.  

“De gemeente moet vaker dan 

twee keer per week het vuilnis 

ophalen”, luidt het oordeel eens-

luidend.  

Mildo van Staden  

The Student Hotel opent zijn deuren aan de Hoefkade 
De Stationsbuurt heeft er in één klap ruim 300 nieuwe bewoners bij: 
studenten konden per september hun intrek nemen in The Student 
Hotel aan de Hoefkade. En dat hebben ze massaal gedaan.  
“Per 1 september zitten we vol.” 
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Een paar minuten na de afgesproken 
tijd komt Marianne hard aanfietsen 
over de Stationsweg: “Ik was aan het 
witten thuis, helemaal de tijd verge-
ten.” Ze ploft neer in één van de stoe-
len op het Huijgenspark waar het ge-
sprek plaatsvindt en steekt gepassio-
neerd van wal over haar bezigheden. 
 

Je doet heel veel in de buurt; daarover 
zo meer. Waar is dat begonnen? 
“Ik verzorgde altijd al de gemeenschap-
pelijke tuin waar ik woon. Die was semi
-openbaar en we hadden daar overlast. 
De oplossing was aanvankelijk een hek 
dat kon worden afgesloten. Maar mijn 
idee is anders. Als er geen anonieme 
prullenbak is ga je er niets weggooien 
maar neem je je afval mee naar huis. 
Als je het mooi maakt en er mensen bij 
betrekt gaan ze openbare ruimte als 
hun eigen tuin beschouwen. Als er zo-
als nu konijnen en cavia’s lopen, snapt 
iedereen dat je er niet kunt voetballen 
en blijven de planten gespaard. Het 
hek is nu meestal de hele dag open en 
dat zou je voor meer plekken in de stad 
moeten willen.  
 

Toen we op vakantie een keer met on-
ze kinderen in Frankrijk hadden geka-
noëd vonden we het jammer dat dit in 
Den Haag niet kon. We hadden het er 
met onze buren in de tuin over. Zij wil-
den eventueel wel kano’s lenen of de-
len, maar ons idee was dat kanoën op 
de grachten heel gewoon zou moeten 
zijn. Daarom zijn we begonnen met 
kanoverhuur in de Bierkade. We kun-
nen inmiddels 34 mensen tegelijk heb-
ben. We zijn nu bezig met kanotochten 
voor middelbare scholen, waarbij we 
kanoën combineren met voorlichting 
over milieu en water. We nemen dan 
onder andere watermonsters en geven 
uitleg over wat je ziet. Interessant is 
bijvoorbeeld dat de Stationsbuurt in de 
voormalige Zusterpolder ligt. Die wordt 
continu bemalen om het droog te hou-
den. De afwatering komt uit in de Bier-
kade nabij de kanoverhuur.  
 

Na regenperiodes zie je aldus een 
enorme hoeveelheid water de gracht 
ingepomd worden.” 
 

Het andere project waar buurtbewo-
ners je van kennen is de Lusthof XL. 
Hoe is dat tot stand gekomen? 
“Indirect heeft de kanoverhuur ook 
geleid tot het ontstaan van de Lusthof 
XL. Aanvankelijk was een deel van de 
grachten behoorlijk saai om te zien 
vanuit het water, met name het deel 
richting Schilderswijk. We kwamen 
toen op het idee om met buurtbewo-
ners pompoenen op te kweken en 
daarmee de zichtlijn vanuit het water 
op te vrolijken. Als we die pompoenen 
toch hadden, was het idee om dan aan 
het eind van het vaarseizoen een Hallo-
ween of een ‘nacht van de pompoen’ 
te organiseren. Ik liep daar al een tijd 
mee rond. Het was Sacha Winkel, me-
de-initiatiefneemster van Lusthof XL en 
ook buurtbewoonster, die tegen me 
zei: ‘je praat er steeds maar over, nu 
moet je het ook gaan doen’. En dat is 
ook gebeurd. Maar de vraag vanuit de 
buurt was: ‘waarom alleen pompoe-
nen?’ Aldus Samen met Sacha Lusthof 
XL opgericht. Dat was rond de kroning 
van Willem-Alexander vorig jaar.  
 

Bij Lusthof XL draait het om duurzaam-
heid en om verbondenheid met de 
buurt. We anticiperen op signalen en 
wensen uit de buurt. En proberen ‘ze 
zouden er eens iets aan moeten doen’ 
om te draaien naar ‘wat zouden we 
samen kunnen doen’. Het is onze over-
tuiging dat dit tot veel moois kan lei-
den. Inmiddels hebben we met Lusthof 
XL een aantal zichtbare initiatieven in 
de wijk gerealiseerd. Natuurlijk de 
buurtmoestuinbakken op verschillende 
plekken in de buurt, zoals op de Wa-
genbrug. Bedoeling is dat mensen ze 
zelf onderhouden en de kruiden en 
gewassen die er groeien, kunnen ge-
bruiken als ze rijp zijn. Hierbij worden 
we geholpen door de Buurtmannen, 
een project in samenwerking met met 
Parnasia en Leger Des Heils.  

 
Op het Huijgenspark zijn deze zomer 
de strandstoelen gekomen mede op 
initiatief van een aantal bewoners van 
het Huijgenspark. En we hebben sinds 
22 maart de Spinozahof, waar buurtbe-
woners, twee scholen en een groep 
vrouwen via Parada gezamenlijk tui-
niert. Voor de Spinozahof is inmiddels 
een wachtlijst.” 
 

Ben je met de plantenbakken en de 
stoelen in het park niet bang voor van-
dalisme? 
“Die vraag stellen meer mensen en het 
antwoord is nee. Het is juist ook het 
idee om de openbare ruimte in de 
buurt door de verschillende projecten 
minder anoniem te maken. Als je de 
buurt beschouwt als je eigen tuin ben 
je ook minder geneigd iets stuk te ma-
ken, afval zomaar weg te gooien of 
grofvuil naast de ondergrondse contai-
ners te plaatsen. Iets dergelijks geldt 
ook voor de stoelen. Je kunt ze hufter-
proof maken of herkenbaar en met 
mooie stof. Mijn ervaring is dat men-
sen er in het tweede geval zuiniger op 
zijn. 
Wat ik leuk vind is dat we nu, naast 
vaste vrijwilligers, via de gemeente 
jongeren met een startersbeurs heb-
ben die werkervaring komen opdoen. 
Dat zijn jongeren die het niet lukt om 
aan een baan te komen en bij ons op 
projectbasis ervaring opdoen met bij-
voorbeeld evenementen organiseren, 
plannen bedenken en uitvoeren, com-
municatie-activiteiten et cetera.” 
 

Hebben jullie met Lusthof XL nog nieu-
we projecten op stapel staan waar de 
buurt iets van gaat merken?  
“Ja, op de Spinozahof zijn we bezig met 
de realisatie van een minipaviljoentje, 
waar voorlichting over duurzaamheid 
kan worden gegeven.  

 
Plannen genoeg dus, maar alle andere 
ideeën van buurtbewoners zijn wel-
kom. Als we kunnen helpen om deze 
plannen te realiseren doen we dat 
graag. 
 

En belangrijker voor dit moment is dat 
op 27 september er feestelijkheden 
gepland staan op het Huijgenspark. 
Dan maken we een start met de 
‘Groene Loper’, de route van Hollands 
Spoor naar de Chinese buurt. Hier wil-
len we, middels een estafette-plant-
actie zo veel mogelijk panden van een 
blauweregen voorzien. Idee is dat we 
een aantal planten weggeven, deze 
mogen alleen geaccepteerd worden als 
je er zelf ook één weggeeft aan de bu-
ren. Zo hopen we de blauweregen snel 
over de route te verspreiden. Ook ‘de 
vrienden van het Huijgenspark’ worden 
op deze dag extra onder de aandacht 
gebracht.  
De feestelijkheden zullen opgeluisterd 
worden door studenten van The Inter-
national House of Music. Schrijf deze 
dag dus vast in je agenda.” 
 
 

Wilt u meer informatie over de Lusthof 
XL? Bezoek www.Lusthof xl.nl 
 

Wilt u een keer kanoën over de Haagse 
grachten en in een uur of twee kano-
ënd van de aanstaande herfst genieten 
in het centrum, Arensdorp, het Haagse 
Bos of landgoed Clingendael?  
Bezoek de website 
www.kanoverhuurdenhaag.nl.  
 
Kanoverhuur Den Haag is gevestigd 
aan het Groenewegje naast de Wagen-
brug. 
 

Vries Kool 
 

Van kano tot Lusthof XL: Interview Marianne Edixhoven 
In de Stationsbuurt zijn de laatste tijd veel initiatieven om de 
buurt mooier, duurzamer en gezelliger te maken.  
Bij heel veel initiatieven is Marianne Edixhoven betrokken.  
Hollands Spoor sprak met haar over pompoenen, kano’s, 
blauweregen en stoelen in het park. 

http://www.lusthofxl.nl
http://www.kanoverhuurdenhaag.nl
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advertentie 

Een kapotte koffiemachine of lamp? Of een broek 
met scheuren? Weggooien? Mooi niet! Repair Café 
Stationsbuurt repareert samen met u de kapotte ap-
paraten of kleding. 
 

Het initiatief Repair Café is landelijk en internationaal 
al een groot succes en sinds een ruim half jaar ook 
actief bij ons in de Stationsbuurt. Tijdens een Repair 
Café komen mensen langs om hun apparaten of kle-
ding te repareren samen met een vrijwilliger, natuur-
lijk zonder kosten.  
 

Door samen over het probleem te discussiëren, het 
apparaat open te maken en de reparatie uit te voe-
ren, leren zowel de ‘klant’ als reparateur van iedere 
reparatie. Want geen enkele reparatie is hetzelfde. 
Tijdens een Repair Café, dat ongeveer 2 uur duurt, 
komen allerlei mogelijke reparaties voorbij, zoals 
broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, 
speelgoed, broeken, servies... De reparateurs doen 
hun uiterste best voor de reparatie, maar geven ook 
advies over het gebruik van apparatuur en advies 
over simpele reparaties die u thuis kan doen.  
 

Alles wat het niet meer doet is welkom en maakt 
kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het 
Repair Café weten bijna altijd raad en kunnen zo-
maar de buurman/vrouw zijn, want er zijn vooral 
buurtbewoners actief. 
 

Door repareren te promoten, wil Repair Café Stati-
onsbuurt bijdragen aan het verkleinen van de afval-
berg. Dat is hard nodig, vindt Wouter Hendriksen. "In 
Nederland gooien we ontzettend veel weg. Met een 
Repair Café proberen we apparaten een nieuw leven 
te geven die anders weggegooid zouden worden. We 
leren mensen om zelf kleine reparaties uit te voeren 
en dat repareren zowel leuk als vaak heel makkelijk 
is." 
 

Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners 
op een nieuwe manier met elkaar in contact te bren-
gen. Zo ontdekken mensen dat er heel veel kennis en 
praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. 
Paul Houtman: "Als je samen met een tot dan toe 
onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler of 
een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon 
toch anders als je hem of haar de volgende keer op 

straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot 
heel leuke contacten in de buurt."   
 

Stichting Repair Café 
Het concept Repair Café is ontstaan in Amsterdam, 
waar de Stichting Repair Café sinds 2010 op regelma-
tige basis repareerbijeenkomsten organiseert en 
sinds 2011 lokale groepen ondersteunt. De stichting 
ondersteunt ook het Repair Café in de Stationsbuurt 
van Den Haag. Repair Café Stationsbuurt organiseert 
sinds ruim een half jaar op regelmatige basis een Re-
pair Café in de Stationsbuurt.  
 

Het eerstvolgende Repair Café is op  
1 november, 13.00 tot 15.00  
Parada, Van Limburg Stirumstraat 280 
  

Meer informatie over data, tijd en locaties van de 
komende edities kunt u vinden op Facebook: 
(facebook.com/repaircafestationsbuurt) of op pos-
ters in de wijk. 
 

Enthousiast? Helpen organiseren, twee rechter han-
den of gewoon geïnteresseerd? Neem dan contact 
op via: repaircafestationsbuurt@gmail.com.  

Repair Café Stationsbuurt  
reparaties voor en door wijk bewoners 

Op de Facebook-pagina 'foto's van oud 
Den Haag' plaatsen Hagenezen weke-
lijks vele foto's van vroegâh.  
 

Zo kwam ook Huijgensstraat 32 voorbij. 
In 1910 een kroeg, getuige het opschrift 
Mainzer Bierquelle. Nu alweer jaren 
Surinaams eethuis Manis, voor de bete-
re roti, pom en Manis Speciaal. 
 

 
Heeft u ook oude foto's van de Stations-
buurt?  
Mail ze naar HS@buurtstation.nl.  
Mooie foto's plaatsen we met een foto 
hoe het er nu uitziet op de betreffende 
plek. 

Stationsbuurt vroeger en nu: 
Van Duits bier tot dikke bami 

In de Rivierenbuurt wordt in 2015 de 
nieuwe ‘Brede Buurtschool (BBS) Plus 
O3’ geopend. De basisschool Jan van 
Nassau, DAK Kindercentra en welzijnsor-
ganisatie Zebra willen alle ouders met 
kinderen in de leeftijd 0–4 jaar de moge-
lijkheid bieden om kennis te maken met 
deze nieuwe voorziening op vrijdag 3 
oktober van 09.00 tot 12.30 uur. Deze 
deelnemers in de BBS+ organiseren dan 
een ‘wijkcarrousel’ waarmee u kunt ken-
nismaken met alle voorzieningen voor 
uw kind.  

De start is in Buurthuis de Boskant, Uile-
bomen 71. 
 

Opzet van het programma  
Tijdens de wijkcarrousel bezoekt u on-
der deskundige leiding, samen met an-
dere ouders, op één ochtend de voorzie-
ningen voor kinderen in de leeftijd 0  tot 
4 jaar die in 2015 in de Brede Buurt-
school Plus O3 te vinden zijn.  
 

U maakt op deze manier kennis met de 
peuterspeelzaal en kinderopvang, wel-
zijn en onderwijs.  

De kennismaking op de school richt zich 
met name op de kleutergroepen. U ont-
vangt informatie van en over de Brede 
Buurtschool Plus en er is volop gelegen-
heid om vragen te stellen. Ook krijgt u 
uitleg over de mogelijkheden om uw 
kind, eventueel samen met andere ou-
ders gezamenlijk, aan te melden op de 
BBS+.  
 
 

De bijeenkomst wordt afgesloten met 
een lunch. Daarbij zal ook jeugd- en on-
derwijswethouder Ingrid van Engelsho-
ven aanwezig zijn. 
 

We heten u op 3 oktober graag van har-
te welkom. Geef u daarom vóór  26 sep-
tember op voor de wijkcarrousel via 
school@nassau-jv.scoh.nl. U ontvangt 
dan het definitieve programma en aan-
vullende informatie.  
 

Wijkcarrousel Brede Buurtschool Plus O3 
vrijdag 3 oktober 2014     9.00 – 12.30 uur 

 

mailto:repaircafestationsbuurt@gmail.com
mailto:HS@buurtstation.nl
mailto:school@nassau-jv.scoh.nl


                                                Bewonerskrant  HOLLANDS SPOOR     Oktober 2014                                                9 

 

 

Het is het jaar 1967. Gerard ’t Hart 
reist drie maanden op de motor door 
Marokko en maakt tekeningen van wat 
hij er tegenkomt. Mensen, dieren, 
landschappen. En kleuren, veel kleu-
ren. Bijna vijftig jaar later, in 2014, han-
gen zijn werken bij Winston & Wei Wei 
aan de Stationsweg. 
 

De tekeningen (‘reisschetsen’) van Ge-
rards Marokko-reis zijn aangevuld met 
gedichten van Kees Helsloot. Vertalin-
gen in het Arabisch, door Abdu Idrissi 
Azami, maken het af. Zo zijn twaalf 
prints samengesteld, steeds met één 
afbeelding en twee teksten. “Ik vind 
het leuk om een ander beeld van Ma-
rokko en Marokkanen te laten zien, in 
deze tijd vol negatieve berichtgeving 
en in deze buurt waar ook veel Marok-
kanen leven”, vertelt Gerard in zijn 
aterlierwoning aan de Van Hogendorp-
straat. Hier woont hij sinds 2003, in het 
voormalige ketelhuis dat eens de hui-
zen in de Van Hogendorpstraat en de 
Van der Duynstraat verwarmde.  

De oude schoorsteen torent nog altijd 
ver boven de daken uit. 
Reizen, kunst en kleuren 
Reizen en kunst zijn bij Gerard onlos-
makelijk met elkaar verbonden. In de 
jaren vóór zijn Marokko-reis (Gerard is 
van 1933) en in de decennia erna is dit 
steeds hoe het gaat: een reis maken, 
indrukken opdoen en die verwerken 
tot schilderijen, beelden, kleurcollages, 
tekeningen. Zodra er voldoende ver-
kocht is vertrekt hij opnieuw.  
 

Naar Spanje, India, Nepal, Mexico, Bali. 
En overal waar hij gaat, kijkt hij goed 
om zich heen, verdiept zich in de cul-
tuur en maakt vrienden. In zijn huis 
hangen en staan overal objecten van 
zijn reizen. “Dit beschermt tegen boze 
geesten.” “Hiermee dragen vrouwen 
de waterkruik op hun hoofd.” 
Maar het belangrijkste dat Gerard 
meeneemt van zijn reizen, zijn de kleu-
ren.   
Ook in zijn huidige werk is kleur nog 
altijd de constante.  

Hij vormt nu met zijn vriendin Marcella 
Maltha een ‘schilderscollectief’ waarin 
ze samen één schilderij maken. 
“Mensen vragen zich altijd af hoe we 
dat doen. Nou, we beginnen gewoon 
ergens, zij vindt de ene kleur mooi, ik 
de andere kleur, en dan is het af”,  
verklaart hij lachend. 
 

Overlever 
Werk in opdracht heeft hij nooit ge-
schuwd, bijvoorbeeld om de muur van 
een ziekenhuis of een schoolgebouw te 
verlevendigen. “Kunst voor kinderen, 
dat is erg leuk om te doen”, vertelt hij. 
Ook deze grote werken, vaak van hout 
of metaal, voerde Gerard zelf uit. 
“Gelukkig ben ik nogal handig, en zo 
hoefde ik tenminste niemand anders te 
betalen.“  Zijn commerciële werkzaam-
heden kwamen hem wel eens op kri-
tiek te staan van collega-kunstenaars. 
“Maar ja, ik ben een overlever. In de 
oorlog al. Je moet het zelf doen. Het 
heeft mij ook 15, 20 jaar gekost voor ik 
ervan kon leven.” 

Gerard ’t Hart: kleurrijke en reislustige kunstenaar 

Gerards reisschetsen zijn nu te 

zien bij Winston & Wei Wei, 

Stationsweg 53  

(tot stand gekomen met inzet 

van buurtbewoner Willem van 

der Veen, OBOS).  
 

De officiële opening vindt plaats 

op 19 oktober om 15.00 uur 

door Mohamed El Allaoui, beter 

bekend als Uw Voordeelbakker.  
 

Bij de tentoonstelling hoort ook 

een boek:´ 

Magisch Marokko´:  

http://gerardthart.com/?

page_id=2728. 
 

Meer informatie en meer wer-

ken van Gerard zijn te vinden 

op www.gerardthart.com/.  
 

Op 4 en 5 oktober doet Gerard 

mee aan de Open Ateliers Den 

Haag en kunt u bij hem binnen-

kijken: http://

openateliersdenhaag.nl/. 
 

Annemarijke Jolmers 

Jazz is niet alleen voor oude 
mensen, zoals Twentysomething 
bewijst. 

Alles voor een foto van je favoriete jazzband. 

http://gerardthart.com/?page_id=2728
http://gerardthart.com/?page_id=2728
http://www.gerardthart.com/
http://openateliersdenhaag.nl/
http://openateliersdenhaag.nl/
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Buurtrestaurant Moksi Patu 
Het eerste aangename contact met een andere cul-
tuur verloopt meestal via de kookkunst. Liefde gaat 
door de maag! 
Elke laatste vrijdag van de maand is in ons centrum 
Buurtrestaurant Moksi Patu geopend. Maak kennis 
met uw buurtgenoten en geniet van een compleet 
driegangenmenu voor €6,– (€3,– met Ooievaarspas). 
Maandelijks komt een andere keuken aan bod.  
Zo kunt u afwisselend proeven van Creoolse, Antilli-
aanse, Hindoestaanse, Chinese, Javaanse, Turkse, 
West-Afrikaanse en Marokkaanse gerechten. 
 

Wanneer: 
Moksi Patu is elke laatste vrijdag van de maand geo-
pend, behalve in december/januari en juli/augustus. 
De maaltijd begint om 18.00 uur. 
Aanmelden tenminste één week van tevoren,  
telefonisch op 070 – 388 66 23  
of via e-mail: info@samensterkdenhaag.nl 
 

Coördinator: mw. Vanessa Toppin 
Zieken 103 
2515 SB Den Haag 

Telefoon: 070 – 388 66 23 
E-mail: info@samensterkdenhaag.nl  
Website: www.samensterkdenhaag.nl 

Cursussen 
Op deze pagina vindt u een overzicht van onze cursussen. 
Hebt u vragen? Bent u enthousiast geworden en wilt u zich 
aanmelden?  
Bel ons of stuur ons een e-mail. 
Vermeld uw naam, telefoonnummer, gewenste cursus en 
dag. We nemen snel contact met u op. 

Kookcursus Wereldkeukens:  
In deze cursus leert u gerechten maken uit verschil-
lende werelddelen. 

 Benodigdheden:  Een schort! (Tenzij de docent van 
te voren iets anders aangeeft). 

 Wanneer: donderdagavond  
van 18.00 uur tot 22.00 uur. 

 Kosten: €60,– voor 10 lessen.  
Bij aanvang van de cursus dient het volledige be-
drag vooruit betaald te worden. 

 

Computercursus (beginners en gevorderden): 
Wilt u leren omgaan met een computer en het inter-
net? Tijdens deze cursus leert u de basisvaardighe-
den voor het werken met Office (Word en Excel), e-
mail en internet. 

 Benodigdheden: een computer om thuis te oefe-
nen is aanbevolen. 

 Wanneer: dinsdagochtend  
van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

 Kosten: 12 lessen à €1,– per les,  
vooruit te betalen €12,– voor 12 lessen. 

50-Plus Fit:  
Bewegen op muziek en onder professionele begelei-
ding. Gezond bezig zijn en lekker al uw spieren laten 
bewegen met verschillende pasjes. Misschien wat 
kilootjes te veel? Brand ze nu weg! 

 Wanneer: woensdagmiddag  
van 14:30 uur tot 15:30 uur. 

 Kosten: €2,- per les,  
vooruit te betalen €20,–  voor 10 lessen. 

 
 

 

Zondag 12 oktober 2014,  
Theater aan het Spui/Den Haag 
 

De gedichten van Trefossa, Shrinivási 
en Dobru weerspiegelen de veelzijdig-
heid van de meertalige, multiculturele 
Surinaamse samenleving. De bruisen-
de voorstelling Tiri fu den wortu di no 

taki/ De stilte van het ongesproken woord brengt hun werk op 
unieke wijze tot leven. Laat u meevoeren door de woorden van 
drie grote dichters, muzikaal vertaald door Dave MacDonald en 
Robin van Geerke.  
Een tienkoppige band vertolkt de muzikale composities in ver-
schillende stijlen, waaronder kaseko, R&B, jazz en soul. Na de 
voorstelling bent u van harte welkom in de foyer waar Tommy 
Thompson zal optreden. 
 

aanvang: 14.30 uur, voorstelling duurt ca. 45 minuten 
prijs: € 10,=, Ooievaarspas € 5,= 
verkoop: tel. 346 52 72, kassa@theateraanhetspui.nl 
www.samensterkdenhaag.nl,  www.theateraanhetspui.nl  

 

Activiteitenoverzicht september 2014 
 
Maandag 

 
Dinsdag 

 
 
 
 

Woensdag 

 
Donderdag 

 
Vrijdag 

 
 

Activiteit Tijd Kosten 

Algemene Maatschappelijk 
Werk (AMW). 

Op afspraak Gratis 

Ouderen Consulent (CvO) 11.00 – 14.00 Gratis 

Naailes 09.15 – 11.15 
13.00 – 15.00 

€25,00 voor 10 lessen. 
(Met ooievaarspas €20,-) 

Gehele dag inloop voor informatie, koffie en thee. 

Activiteit Tijd Kosten 

Algemene Maatschappelijk 
Werk (AMW). 

Op afspraak Gratis 

Ouderen Consulent (CvO) 11.00 – 14.00 Gratis 

Taal in de buurt. 
Voor gevorderden. 

09.30 – 11.30 €20,- voor 24 weken. 

Taal in de buurt. 
Voor beginners. 

13.00 – 15.00 €20,- voor 24 weken. 

Fietsles. 
Voor beginners. 

09.15 – 10.15 
13.00 – 14.00 

€20,- voor 10 lessen. 

Fietsles. 
Voor gevorderden. 

10.30 – 11.30 
14.00 – 15.00 

€20,- voor 10 lessen. 

Nederlandse les. 
Taal aan zee. 

09.15 – 11.15 €20,- voor 24 weken. 

Gehele dag inloop voor informatie, koffie en thee. 

Activiteit Tijd Kosten 

Algemene Maatschappelijk 
Werk (AMW). 

Op afspraak Gratis 

Ouderen Consulent (CvO) 11.00 – 14.00 Gratis 

MoKi-middag 13.00 – 15.00 €0,50 per persoon. 

Computerles 09.00 – 11.00 
11.00 – 13.00 

€10,00 voor 6 lessen. 

Gehele dag inloop voor informatie, koffie en thee. 

Activiteit Tijd Kosten 

Algemene Maatschappelijk 
Werk (AMW). 

Op afspraak Gratis 

Ouderen Consulent (CvO) 11.00 – 14.00 Gratis 

Taal in de buurt. 
Voor gevorderden. 

09.30 – 11.30 €20,- voor 24 weken. 

Taal in de buurt. 
Voor beginners. 

13.00 – 15.00 €20,- voor 24 weken. 

Nederlandse les. 
Taal aan zee. 

09.15 – 11.15 €20,- voor 24 weken. 

Naailes 09.15 – 11.15 
13.00 – 15.00 

€25,00 voor 10 lessen. 
(Met ooievaarspas €20,-) 

Gehele dag inloop voor informatie, koffie en thee. 

Activiteit Tijd Kosten 

Ouderen Consulent (CvO) 11.00 – 14.00 Gratis 

Gehele dag inloop voor informatie, koffie en thee. 

Buurtcentrum PARADA. 

Van Limburg Stirumstraat 280 

070 – 205 22 10 

Woensdag 1 oktober van 9.30 tot 12.00  
wordt op Parada de bijeenkomst georganiseerd :  

“energie en geld besparen”  

mailto:info@samensterkdenhaag.nl
mailto:info@samensterkdenhaag.nl
http://www.samensterkdenhaag.nl
http://www.samensterkdenhaag.nl
http://www.theateraanhetspui.nl
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Buurtcolumn 

Democratie 

 

Elke keer dat ik in een ander land ben, realiseer 

ik me hoe goed we het hebben in Nederland. 

Ook nu weer. Deze zomer verblijf ik voor mijn 

werk een paar maanden in Griekenland. De ba-

kermat van de Europese beschaving en demo-

cratisch bestuur. Ooit blonken de oude Grieken 

uit in geneeskunde, filosofie en wiskunde. Maar 

dat was ooit. 

 

Op het eiland waar ik zit -  een van de grootste 

van Griekenland - blijkt zaken doen namelijk 

nogal ingewikkeld. Het enige wat hier telt is wie 

je vrienden zijn. Het Griekse geschreeuw tijdens 

een meningsverschil vind ik ook niet zo van be-

schaving getuigen. Ziek worden kan je ook 

maar beter niet. Het enige ziekenhuis bevindt 

zich in de hoofdstad ver weg van het toeristi-

sche gebied. Als je de anderhalf uur durende 

bergrit hebt overleefd, word je ontvangen door 

zwaar onderbetaald en daardoor ongemotiveerd 

medisch personeel in bebloede doktersjassen. 

Verder valt de stroom geregeld uit en van warm 

water ben je ook niet altijd verzekerd. Levens-

middelen in de minisupermarkten zijn duur en 

de enige Lidl op het eiland is zeventig kilometer 

verderop. De kustwacht vaart iedere avond uit 

om bootvluchtelingen uit zee te halen. De hon-

derden zwerfhonden en katten zijn ook hartver-

scheurend. Dit zijn maar een paar voorbeelden 

van de problemen op dit eiland. Het vreemde is, 

dat ik nog het meest verbaasd ben over wat er 

in dit onherbergzame gebied allemaal wel goed 

gaat. 

 

Zo werkt mijn internetverbinding verrassend 

vaak. Hierdoor kan ik de ontwikkelingen in Ne-

derland en in de Stationsbuurt op afstand blij-

ven volgen. Door deze afstand en de andere 

levensomstandigheden, zie ik de dingen waar 

wij ons in Nederland en de Stationsbuurt druk 

over maken vanuit een heel ander perspectief. 

Zijn wij echt al tien jaar bezig met de vraag of 

de aanrijdtijd van een ambulance vijftien of der-

tig minuten moet zijn? Eisen we werkelijk een 

financiële vergoeding als we een dagje zonder 

stroom zitten? Maken we ons oprecht kwaad 

omdat er een Albert Heijn in onze buurt is geko-

men? Hangen we direct aan de telefoon als we 

een winkelier een vuilniszak in een container 

voor particulieren zien gooien? Is het echt zo 

erg dat een kind in het Huijgenspark een keer in 

een hondendrol stapt? 

 

In vergelijking met andere landen, lijken onze 

problemen zo erg nog niet. Dit betekent echter 

niet, dat we alles wat wij niet willen zo maar 

moeten laten gebeuren. Zoals het opheffen van 

de bewonersorganisatie bijvoorbeeld. Dan is het 

gedaan met de inspraak en krijgen alleen de 

mensen die het hardst kunnen schreeuwen of 

vriendjes bij de gemeente hebben hun zin. Net 

als hier in Griekenland. Democratie is leuk, 

maar moet wel onderhouden worden. Het liefst 

door de betrokkenheid van zoveel mogelijk 

buurtbewoners. Als we alleen maar roepen dat 

er dingen moeten gebeuren en niemand wil het 

uitvoeren, verdwijnt in ons mooie buurtje vroeg 

of laat niet alleen de democratie maar ook de 

beschaving. En als de bewonersorganisatie ver-

dwijnt, verdwijnt ook deze krant en is er geen 

ruimte meer voor columns zoals deze waarin ik 

lekker over van alles kan zeuren. 

 

Franka Korteweg 

 

Jarenlang was Patricia Haverkort het gezicht van het 
ouderenwerk in het Oude Centrum, de Stationsbuurt 
en Rivierenbuurt. Patricia werkt nog steeds bij Zebra, 
maar zij zet zich nu onder meer in voor de Burenhulp-
centrale en het Centrum voor Ouderen.  
Ouderen konden bij Patricia terecht met vragen over 
voorzieningen en regelingen op het gebied van wonen, 
welzijn, zorg en financiën.  
Deze taak is overgenomen door Heleen Lub. Zij is de 
ouderenconsulent bij wie u nu terecht kunt met uw 
vragen. Heleen heeft ervaring in het werken met oude-
ren. Ook heeft zij zich de afgelopen jaren ingezet voor 
de ondersteuning van mantelzorgers, mensen die zor-
gen voor familie, vrienden en buren. Zij vindt het fijn 
en belangrijk om zich voor u in te zetten. 
 

Waarvoor kunt u bij de ouderenconsulent terecht? 
Heleen Lub is er voor alle zelfstandig wonende oude-
ren én voor hun mantelzorgers. Zij kunnen een beroep 
op haar doen bij vragen over vrijwillige en professione-
le hulpmogelijkheden zoals bij: eenzaamheid, financi-
ën, ondersteuning en begeleiding, dagbesteding, on-
dersteuning bij psycho-sociale problematiek, aanvra-
gen van voorzieningen op maat, ondersteuning bij de-
mentie, veiligheid en mantelzorgondersteuning. 
 
 

Samen een oplossing zoeken 
Samen met u gaat Heleen Lub kijken naar wat u zelf 
nog kunt, waar hulp bij nodig is, en wie die hulp het 
beste kan bieden. 
U kunt haar op maandag, dinsdag en donderdag  
bereiken via het Centrum voor Ouderen.  

Vragen worden telefonisch 
beantwoord of er wordt een 
afspraak gemaakt voor een 
persoonlijk gesprek.  
Is het lastig om langs te ko-
men? Dan kan een gesprek 
ook bij u thuis plaatsvinden.  
 

Het Centrum voor Ouderen 
vindt u in Buurtcentrum Parada, 
Van Limburg Stirumstraat 280.  
Telefoon:  (070) 205 22 10 

Buurthuis Parada 
Van Limburg Stirumstraat 280 
070 2052200 
06 38287147 
Werkdagen: ma, di en do  

Nieuwe ouderenconsulent 

Heleen Lub 
Medewerker Projecten  
& Ouderenconsulent 
H.Lub@zebrawelzijn.nl 
www.zebrawelzijn.nl 

Bent u al lid van de Burenhulpcentrale Den Haag? 
Zou u soms wat hulp kunnen gebruiken, maar heeft u 
niet zo snel iemand die u kan helpen? Een boodschap 
doen, een plankje ophangen, de hond uitlaten, een 
klusje in de tuin of gewoon even iemand om een 
praatje mee te maken. Dit is allemaal mogelijk, dankzij 
de burenhulpcentrale. 
De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale 
die Haagse buren met elkaar in contact brengt als er 
iets nodig is.  
Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis. Of u nu be-
hoefte aan hulp hebt, of juist iemand wil helpen. 
Iedereen is welkom bij de burenhulpcentrale. 
 

Wilt u gebruik maken van de burenhulpcentrale? Of 
wilt u af en toe een vrijblijvend en eenmalig verzoek 
ontvangen om hulp te bieden aan iemand in uw 
buurt? Misschien wilt u nog wat meer informatie  
hebben? Neem dan zeker even contact op met 070 
2629999 of kijk op www.burenhulpcentrale.nl.  
 

Wist u dat:  
De burenhulpcentrale onder andere actief is in het 
werkgebied van de welzijnsorganisatie Zebra Welzijn? 
Op verschillende locaties is de burenhulpcentrale in 
het centrum en omstreken te bereiken:   
 

Voor de wijken Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Oud 
Centrum en Centrum zijn wij te bereiken in de  
I-shop van het buurtcentrum Parada, aan de Van Lim-
burg Stirumstraat 280. Ook zullen wij in de toekomst 
actief zijn in het buurthuis van de Toekomst ‘de Chine-
se Brug’, aan de Zuidwal 94. 
Alle locaties zijn te bereiken via het algemene num-
mer van de Burenhulpcentrale, 070 20629999. U bent 
natuurlijk ook altijd van harte welkom om langs te 
komen. 

Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel 
Wij werken graag samen met andere organisaties. De 
Boodschappen Begeleidingsdienst organiseert in sa-
menwerking met de Burenhulpcentrale in de week 
tegen eenzaamheid (van vrijdag 26 september tot en 
met donderdag 2 oktober) ‘Het Thuisdiner’.  
Wij zoeken mensen die anderen zouden willen ver-
voeren of wie het leuk lijkt een maaltijd voor een an-
der te verzorgen. Voor meer informatie zie ook http://
www.bbddenhaag.nl/thuisdiner.html  
 
Informatie en aanmelding 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht 
bij de coördinatoren van de Burenhulpcentrale.  
Dit zijn Sanne Smit en Merijn Kamphuis. Wij zijn aan-
wezig op maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 
uur. En op vrijdag is Merijn Kamphuis aanwezig van 
09:00 tot 13:00 uur. Een e-mail sturen kan natuurlijk 
altijd. 
 

Buurtcentrum Parada  
Van Limburg Stirumstraat 280 
070 20629999 
www.burenhulpcentrale.nl 

 

 
 
 
 
 
 

Merijn Kamphuis 
0612580319     
m.kamphuis@xtra.nl 

Sanne Smit 
0638287152  
s.smit@xtra.nl 
 

 

mailto:H.Lub@zebrawelzijn.nl
http://www.zebrawelzijn.nl
http://www.burenhulpcentrale.nl
http://www.bbddenhaag.nl/thuisdiner.html
http://www.bbddenhaag.nl/thuisdiner.html
http://www.burenhulpcentrale.nl
mailto:m.kamphuis@xtra.nl
mailto:s.smit@xtra.nl
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Apotheek Van Beest, al jaren uw vertrouwde adres in de wijk  
voor al uw medicijnen en medicijn adviezen. 

 

Heeft u veel medicatie en ziet u door de bomen het bos niet meer?  
Wij kunnen uw medicatie leveren in een medicatierol. Uw medicatie is dan  
al voor u uitgezet in zakjes. Dit bespaart u tijd en geeft minder verwarring.  
Wij vragen ook voor u de recepten bij de arts aan.  

Openingstijden:  
 
Werkdagen  
08.30 - 17.30 uur 
 
Zaterdag  
10.00 - 14.00 uur  

Stationsweg 31 
2515 BH Den Haag 
070-384 00 64 
Fax 070 - 388 88 

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

