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Tentsessies Buurtstation 
Misschien wel het meest opvallendste van de 

twee tentsessies was hoe divers de buurt is 

en hoeveel verschillende typen mensen er  

op het kleine grondgebiedje sa-

menleven.  
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Buurtagenda  

Inloop CV herinrichting  

Loper Oude Centrum 

20 juni 
17 - 20  

De Sprong 

21 juni Student Hotel 

Ontwikkel Atelier 27 juni 19.30 Bazaar of Ideas 

Haagse Culturele  
Parade & Festival  

1 juli  
14.00 -

20.00  

Huijgenspark en 
Centrum 

Wijkschouw 4 juli 13.00 
Haagse Hopjes 
Oranjeplein 

Carnivale try-out 26 aug.  Bordelaise 

Leefbaarheidsoverleg  13 sep. 19.30 Bazaar of Ideas 

Ontwikkel Atelier 26 sep. 19.30 Bazaar of Ideas 

nieuwe website Buurtstation  
Nadat Harrie Kampf de laatste tien jaar de website 

van het Buurtstation heeft onderhouden, is deze vol-

ledig opnieuw opgebouwd door bestuurslid Paul van 

Achterberg. 

Nieuws en informatie over de Stationsbuurt, het 

Buurtstation, activiteiten, werkzaamheden, plannen, 

bijeenkomsten,  leuke en minder leuke dingen die 

spelen in de wijk, alles is op de site te vinden. 

De digitale versie van Wijkkrant Hollands Spoor is 

vanaf nu onderdeel van deze site. 

www.buurtstation.nl 

http://www.buurtstation.nl
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Advertenties  
Hollands Spoor is een krant op 
A3-formaat van 12 pagina’s en 
verschijnt 4 keer per jaar in een 
oplage van 4.000 stuks.  
 

De krant wordt huis-aan-huis  
bezorgd in de Stationsbuurt  
en bij winkels en horeca in 
stapeltjes neergelegd.  
 

Advertentieprijzen: 

Hele pagina  1000 mm2 € 440 

1/2   pagina   500 mm2  € 220 

1/4   pagina   250 mm2  € 110 

1/6   pagina   185 mm2  €   85 

1/8   pagina   125 mm2  €   55 

1/16 pagina     65 mm2  €   35 
 

Inclusief gratis bij de opmaak 

van een advertentie.  
 

Aanleveren als plaatje (jpg, png, 

gif), of als tekst-bestand of pdf. 

Een pdf wordt iets minder 

scherp. 
 

Privé berichten zoals wensen, 

aankondigingen, oproepen,  e.d. 

kunnen ook als advertentie ge-

plaatst worden.  
 

hs@buurtstation.nl 

 

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

Het Buurtstation is op maandag van 
10.30 - 13.00 uur bereikbaar in  
Buurthuis Parada, Van Limburg  
Stirumstraat 280.  
info@buurtstation.nl. 
 

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

Het bestuur  
bestaat vanaf 1 januari 2017 uit:  
Paul van Achterberg (formeel voorzit-
ter), Nol Witte (formeel secretaris/
vice-voorzitter), Ern Ramcharan 
(penningmeester), Henk Smolders en 
Anand Ramsaroep (algemeen be-
stuursleden). 
 

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

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

In 2017 is het Leefbaarheidsoverleg 
op de woensdagavonden  
13 september en 1 november., 
aanvang 19.30 uur in de Bazaar of 
Ideas, Hoefkade 11. 
 

Ontwikkel Atelier (voorheen SOOS)  
op dinsdagavonden: 27 juni,  
26 september en 28 november, 
aanvang 19.30 uur in de Bazaar of 
Ideas, Hoefkade 11. 
Check onze site voor de juiste locatie.  

 

Website en digitale nieuwsbrief 
Actuele informatie over de Stations-
buurt en het Buurtstation kunt u  
vinden op de website:  
 

www.buurtstation.nl. 
 
Informatie en contact: 

info@buurtstation.nl . 

http://twitter.com/BuurtStation 

www.facebook.com/2buurtstation 
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Volgende edities 

        Bezorging         deadline 

nr.47 eind september 1 september 

nr.48 half december    1 december 
 

De krant is digitaal te vinden op de 

website van het Buurtstation: 

www.buurtstation.nl 

Wijkkrant Stationsbuurt 

Om beter in contact te komen met de buurt organiseerde bewoners-  

organisatie Buurtstation twee zogenaamde tentsessies.  

Het Bazarplein had op 19 april de primeur. Er stond daar die dag een  

grote tent. Achthonderd huishoudens in de omgeving van het Bazarplein 

kregen een uitnodiging en op de dag zelf gingen vrijwilligers de deuren 

langs om mensen uit te nodigen om naar de tent te komen.  
 

In de tent konden de buurtbewoners nader kennismaken met het Buurt-

station. En er werd hen aan de hand van een kleine enquête gevraagd 

naar hun mening over de buurt: welk cijfer krijgt de Stationsbuurt, wat 

zijn verbeterpunten? Er kwamen veel mensen een kijkje nemen.  

Sommigen kwamen alleen voor een praatje of de koffie met roze koek.  

In totaal vulden 62 mensen de enquête in samen met een vrijwilliger van 

het Buurtstation. Er ontstonden boeiende gesprekken.  
 

Verbeterpunten uit tentsessie Bazarplein 

Verreweg de meeste mensen bleken heel tevreden over hun buurt en  

vinden ook dat het er de afgelopen decennia op vooruit is gegaan.  

Belangrijke verbeterpunten die door diverse mensen werden genoemd: 

◦ overlast van auto's in de autovrije (!) Kraijenhoffstraat; 

◦ de (te vroege) sluitingstijd van de hekken rond het Oranjeplein; 

◦ de overlast van hard rijdende fietsers en brommers in de voor hen  

verboden Kraijenhoffstraat en Jan Blankenstraat; 

◦ het gebrek aan groen in de wijk; 

◦ het gebrek aan veilige buitenspeelruimte voor jonge kinderen, die nog 

niet zelf naar het Oranjeplein kunnen; 

◦ verkeersoverlast op de Hoefkade; 

◦ overlast van voetballende kinderen die door gebrek aan veldjes (garage)

deuren als goals gebruiken. 
 

Tentsessie Huijgenspark 

Een maand later was op 17 mei het Huijgenspark het decor voor de tent. 

Ook hier een mooie opkomst en 77 mensen die de moeite namen de  

enquête in te vullen. Mensen die in de omgeving van het Huijgenspark 

wonen zijn heel positief over hun woonomgeving. Zij zijn met heel andere 

dingen bezig dan de buurtgenoten rond het Bazarplein.  

Onderwerpen die hier veel werden genoemd: 

◦ de snelheidsduivels die maar blijven rijden over de Stationsweg;  

◦ geluidsoverlast in de nacht van jongeren die uit de stad komen; 

◦ de enorme verbetering ten opzichte van vroeger van het park, bijvoor-

beeld ook door de stoeltjes en tafeltjes; 

◦ de festivals in het park. De meeste mensen zijn hier blij mee en vinden 

het goed voor de buurt. Enkelen hebben moeite met de drukte die het 

met zich meebrengt en de tijdelijke gebruiksbeperking van het park; 

◦ vrij veel mensen vinden dat er een tekort aan groen is in de wijk, waar 

nodig iets aan gedaan moet worden. 
 

Diverse buurt 

Misschien wel het meest opvallendste van de twee tentsessies was hoe 

divers de buurt is en hoeveel verschillende typen mensen er op het kleine 

grondgebiedje samenleven. Terugkijkend is het Buurtstation tevreden 

over de tentsessies. Bestuurslid Paul van Achterberg hierover: 

“Wij hebben de tentsessies als zeer nuttig ervaren. De contacten met 

buurtgenoten waren leerzaam en gaven een goed beeld van de onderwer-

pen die onder de bewoners in de Stationsbuurt leven. De opgehaalde in-

put gebruiken wij onder andere voor de invulling van het Leefbaarheids-

overleg en het Ontwikkelatelier.” Buurtbewoners die willen deelnemen aan 

(een van) deze twee wijkbijeenkomsten: de data, tijden en locatie staan 

in de kolom links hiernaast en op www.buurtstation.nl.  
 

Vries Kool 

Meer informatie over het Buurtstation? Ga naar de vernieuwde website 

www.buurtstation.nl 

Tentsessies Buurtstation 

mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/2buurtstation/
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.Buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
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Angelina Adam 
Al 18 jaar woon ik in de Stationsbuurt.  

Het was een compromis met mijn partner.  

Ik werkte in Rotterdam en zou graag dichter bij mijn 

werk willen wonen. Hij wilde niet Den Haag uit.  

Dus dan maar dicht bij het station. 
 

Maar wat is me dat goed bevallen! In no time was ik op 

mijn werk! De eerste dagen struinde ik alle winkeltjes in 

de buurt af op zoek naar bijzondere producten voor mijn 

kookrecepten. Grappig was dat ik ook veel bewoners 

tegenkwam uit de Rivierenbuurt, waar ik 25 jaar daar-

voor mee heb samen gewerkt als technisch bewoners-

ondersteuner. Als je van reuring en gezelligheid houdt 

woon je hier fijn. Kanoën, filmbezoek, theater, lekker 

eten, en als ik zin heb, vrijwilliger zijn bij een festival of 

zelf het initiatief nemen en iets organiseren. Schrijven 

voor de wijkkrant lijkt me een kans om de buurt nog 

beter te leren kennen, meer van binnen uit.  

En met deze aardige redactie ga ik dat vast nog wel 

even vol houden. 

Op vrijdag 21 april legde  

wethouder Boudewijk Revis en twee 

kinderen een Gulden Klinker in de 

Repelaerstraat voor het Spinozahof.  
 

De bewoners hebben daar een 

volkstuin ontwikkeld en onderhou-

den deze met moestuiners uit de 

buurt.  

Bij de Klinker hoort een cheque ter 

waarde van € 1000,= die ten goede 

moet komen aan de voortzetting  

van de activiteiten. 
 

Er werden heerlijke zelfgemaakte 

biologische hapjes en drankjes ge-

serveerd terwijl een blaasorkestje 

vrolijke noten speelde. 

De Lentereceptie werd dit jaar op 21 april iets 

minder goed bezocht, waarschijnlijk door het  

begin van de voorjaarsvakanties. Toch was het 

een gezellige drukte, waarbij veel bekenden en 

onbekenden elkaar konden ontmoeten om ideeën 

en ervaringen uit te wisselen.  

Lentereceptie Buurtstation 

Nieuwe redactieleden HS 

Suzanne van Soest 
Als kunstenaar ben ik veel alleen. Dat vind ik heerlijk. 

Maar ik haal mijn inspiratie uit de wirwar en diversiteit 

van de mensen en gebeurtenissen op straat.  

Die 'verwerk' ik dan middels schilderen, zeefdrukken en 

tekenen.  
 

Ik ben opgegroeid in de Archipelbuurt in Den Haag, toen 

er nog veel Indische mensen en kunstenaars woonden. 

Mijn ouders waren niet rijk, ze kochten klushuizen en 

we verhuisden elke vier jaar.  

Nu is de Archipel volledig gegentrificeerd, er gebeurt 

niets spannends meer op straat. Misschien dat de leven-

digheid van de Stationsbuurt me trok omdat het me 

deed denken aan de straten van mijn jonge jaren.  

Ik woon er nu zeven jaar. Ik heb in drie verschillende 

huizen aan de Stationsweg gewoond. De appel valt dus 

niet ver van de boom. Mijn droom is om mijn eigen 

zeefdrukwerkplaats/ schildersatelier / galerie te hebben 

in een oude garage in deze buurt. Ik heb mijn oog al 

laten vallen op een leegstaande garage aan de Bier-

straat. Nu alleen nog hopen dat de WOM me het pand 

toekent, en dan kan iedereen uit de Stationsbuurt 

langskomen voor een tekening, zeefdruk of schilderij in 

opdracht of naar eigen inzicht!  

Zo maken we de buurt nog kleurrijker dan hij al is!  

Gulden Klinker voor Spinozahof 

Weetjes 

Jazz in de Gracht  

zal dit jaar gehouden worden 

op de vertrouwde locaties zoals 

Dunne Bierkade, Bierkade en 

Groenewegje. 

Ook de Veenkade zal weer 

meedoen. 

Jazz wordt gehouden op don-

derdag, vrijdag en zaterdag. 

Alleen… de datums zijn nog niet 

bekend. 

Check daarom: 

www.jazzindegracht.nl/ 

 

Statushouders 

De geplande huisvesting van de 

Statushouders aan het Zieken 

is om bouwkundige redenen 

uitgesteld naar eind augustus.  

 

Open Podium 

gaat helaas dit jaar niet door. 

 

Handige adressen: 
 

Bordelaise: 

http://www.debordelaise.nl/ 

 

Overkant: http://

www.naardeoverkant.nl/ 

 

Spinozahof/Lusthof: 

http://www.lusthofxl.nl/ 

 

Bazaar: 

https://www.facebook.com/

bazaarofideas/ 

 

Culturele Parade: 

www.thehagueculturalparade.nl 

http://www.jazzindegracht.nl/
http://www.debordelaise.nl/
http://www.naardeoverkant.nl/
http://www.naardeoverkant.nl/
http://www.lusthofxl.nl/
https://www.facebook.com/bazaarofideas/
https://www.facebook.com/bazaarofideas/
http://www.thehagueculturalparade.nl


  4                         Wijkkrant  HOLLANDS SPOOR  Juli 2017 

 

Deborah zit al 15 jaar in het werk, dus ze is 

inmiddels een ervaren ‘rot in het vak’. Ze deed 

de opleiding Sociaal Cultureel Werk (SCW) en 

vanuit haar stage rolde ze er vanzelf in.  

Ze staat helemaal achter de formule van 

‘Welzijn nieuwe stijl’; dat wil zeggen dat ze 

jongeren vooral stimuleert om een actieve 

houding aan te nemen. De jongeren met wie 

Deborah werkt zijn tussen 12 en 27 jaar. “Dan 

zitten ze vaak niet zo goed in hun vel, hebben 

problemen op school of in hun thuissituatie of 

kampen met schulden. Ze hebben wel dromen 

en wensen.” Dan is haar eerste vraag steeds: 

“Hoe zou je het willen bereiken en wat heb je 

daarvoor van mij nodig?”  
 

Eigen wensen 

Zij biedt zelf geen activiteiten aan maar vraagt 

wat jongeren zelf zouden willen. Zo wilde de 

meidengroep, met meiden tussen de 12 en 15 

jaar, graag voorlichting over het gebruik van 

sociale media, wat wel en niet veilig is.  

In samenwerking met de meiden heeft ze een 

expert ingeschakeld die de voorlichting ver-

zorgde. Daarnaast stellen de meiden hun pro-

gramma per maand zelf op met een budget 

dat Deborah met hun vaststelt. Zij helpt hun 

met hoe ze dat kunnen doen en waar.  

Bewustwording en hanteren van de juiste 

tools; het leverde goede discussies op. 
 

Doordat Deborah al langere tijd ook in deze 

buurt zit, ziet zij de jongeren opgroeien.  

In de Stationsbuurt zijn géén zogenaamde 

‘hotspots’ van criminele of overlastgevende 

jongeren. Ze zitten veelal op school, vaak ver-

der weg op bijvoorbeeld het Roemer Visscher 

College, de François Vatelschool, het Diamant 

College. Het gaat natuurlijk niet altijd even 

goed en dan vraagt zij wat ze nodig hebben 

zodat het toch weer beter gaat. Onderwerpen 

die jongeren onder de 18 jaar hevig bezig hou-

den zijn pesten, sociale media of seksualiteit. 

“Wat ze het liefst doen is dansen: breakdance, 

afrodance. ‘Vloggen’ is natuurlijk ook erg in 

trek. Koken doen ze graag en ze maken soms 

wat klaar.” 

 

Band met de ouders 

De kracht van Deborah, zo zegt zij zelf,  

is bewegelijkheid én het preventief werken.  

Ze heeft contact met de moeders die op het 

Oranjeplein komen. “Erg belangrijk om die 

band te hebben. De stimulerende rol van  

ouders is onmisbaar voor de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren, maar soms gaat dat 

niet, want hebben ouders te veel eigen sores 

of staan ze er alleen voor.”  

Laatst is ze met moeders en kinderen samen 

naar het Vaillant theater gegaan. Dat was een 

groot succes! Ze komt de moeders ook tegen 

in Parada, van waaruit zij werkt. 
 

Schoon en respectvol 

We stappen op om naar het Oranjeplein te 

gaan. Daar werkt zij nauw samen met Martin 

van Hijkoop, werker bij het Haagse Hopje, de 

speluitleen op het plein. Haagse Hopjes werkt 

met een pasjessysteem. Kinderen zijn dus niet 

anoniem en ouders tekenen ervoor dat zij ver-

antwoordelijk zijn als er iets moedwillig kapot 

gemaakt wordt.  

Samen met Deborah stimuleert hij moeders 

om een actieve rol te spelen op het plein en 

vrijwilliger te worden bij de uitleen. Anderen 

zijn vooral actief in de wijkkeuken, die achter 

het Haagse Hopje ligt. Martin werkt er al heel 

wat jaren en is er 5 dagen.  

De openingstijden worden per seizoen aange-

past: zo is het Hopje in de zomer langer open 

dan in de winter. Hij let erop dat het er schoon 

blijft en dat alle kinderen respectvol met elkaar 

omgaan.  

Samen met de scholen in de buurt en met 

buurtbewoners streeft hij ernaar om van het 

plein Het Gezondste Plein van Den Haag te 

worden. Er staan bakken waar de kinderen van 

de scholen allerlei groenten verbouwen en 

twee van deze bakken zijn verbonden aan het 

Haagse Hopje.  

Met de oogst kunnen moeders gezon-

de hapjes voorbereiden in de wijk-

keuken. 

Rond het Haagse Hopje is het een 

gezellige boel. Moeders hebben  

kinderen van school gehaald en zitten 

lekker te kletsen op de bankjes,  

kinderen fietsen, skeeleren, steppen 

rond.  

Een lekke band? Martin en handige 

vrijwilligers weten raad. 

 

Sport 

Iets verderop maken we kennis met Cilio  

Mitchell, sportleider vanuit Streetsport op  

onder andere het Oranjeplein. Dinsdag,  

woensdag en vrijdag sport hij met de  

enthousiaste kids: voetbal, tennis, basketbal. 

Voor meiden komt er dinsdags en vrijdags ook 

een meidensportwerker bij.  

We hebben niet veel tijd om met Cilio te  

praten want er moet getraind worden; ze  

doen mee met de Danone Cup, een voetbal-

toernooi, en als ze dat winnen van de andere 

Haagse buurten mogen ze als prijs naar New 

York. Maar dat ligt voorlopig nog ver weg.  
 

Openbare ruimte 

Deborah en ik nemen weer afscheid. Maar 

voordat wij dat doen zou zij graag bewoners 

willen uitnodigen voor de wijkschouw die zij in 

samenwerking met haar collega Paul van het 

opbouwwerk organiseert. Tijdens deze wijk-

schouw gaan zij samen met buurtbewoners 

door de wijk om in kaart te brengen wat de 

bewoners vinden van de openbare ruimte in  

de wijk en welke verbeteringen er volgens hen 

gedaan kan worden om de wijk veiliger,  

schoner of woonvriendelijk te maken.  

 

Deze wijkschouw vind plaats op dinsdag 4 juli 

en start om 13.00 uur bij het Haagse Hopje op 

het Oranjeplein.  

 

Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen 

naar Deborah op het e-mailadres 

d.cameron@xtra.nl.  

 

Ze moet hoognodig naar Parada om daar haar 

jeugdwerk weer op te pakken. 

 

Angelina Adam 

 

Deborah met Cilio 

Martin bij moestuintjes 

Professional in de buurt 

Interview Deborah Cameron, jongerenwerker:  

“Wat heb jij van mij nodig?” 

Deborah met Martin 

Vrolijk komt ze binnenlopen bij De Overkant, rode bloem in haar haar: 

Deborah Cameron, jongerenwerker in de Stationsbuurt.  

Af en toe kijkt ze op haar smartphone, naar berichten van haar jongeren. 

Zelf is zij naast jongerenwerker ook performer. Ze heeft de nodige prijzen 

gewonnen en dus weet zij hoe gaaf het is om op het podium te staan.  

Als performer is zij zich er bewust van dat zij een rolmodel is, wat zij 

draagt en welke boodschap zij uitdraagt.  

De Stationsbuurt vindt zij enorm veranderd: mooie pleinen en straten, 

huizen zijn opgeknapt en veel nieuwbouw. 

mailto:d.cameron@xtra.nl
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Op 12 mei startte een enthousiaste groep  

Stationsbuurtvrouwen met koffie-met-

broodtaart in het Studenthotel.  

Hier hield buurtgenoot Sabrina Lindemann 

(‘urban catalyzer’; creatieve aanjager van veel 

bijzondere projecten in Den Haag) een kort ver-

haal over de verschillende manieren waarop we 

oud brood kunnen verwerken. Wij gooien dage-

lijks per gezin 3 sneetjes brood weg: dat is al-

leen al voor ons land hele 435.000 broden per 

dag. Hoe kunnen we dat oude brood beter ge-

bruiken? 

Sabrina gaf ons de voorbeelden: van overheer-

lijke oud-brood-koekjes tot vergisting naar gas 

om op te koken. In de discussie na haar ver-

haal, liet Sacha (Lusthof XL) weten dat ook in 

onze buurt aan een methode voor broodvergis-

ting gewerkt wordt.  

Na dit leermoment gingen we naar het huis van 

Joke en Jan aan het Huijgenspark. Wat we ook 

al merkten bij de voorbereiding: iedereen wordt 

heel erg vrolijk van oud brood. De herinnering 

aan de simpele keuken – toen er niets werd 

weggegooid – is van alle landen en was de basis 

van een geanimeerde kokerij. 
 

Wat doen onze bakkers met oud brood? 

Als voorbereiding hadden we oud brood verza-

meld. Ook dat was een leermoment.  

Zo kun je bij de Fresh&Snacks voor 50% van de 

prijs dagelijks het brood van gisteren in de 

schappen vinden. Onze buurtbakkers – bakkerij 

Marakesh en Uw Voordeelbakker – hebben ook 

een oplossing voor onverkocht brood.  

De Voordeelbakker geeft het aan een kinder-

boerderij, Marakesh deelt laat in de avond over-

gebleven brood uit aan diegenen die het echt 

nodig hebben.  

De avond voorafgaand aan onze kokerij haalden 

we bij Marakesh zo’n echte papieren meelzak 

vol met broden. 

Broodgesprekken 

Kathleen heeft de verschillende deelnemers  

bevraagd op de oud-brood-recepten die zij  

kenden. Tijdens deze brood-gesprekken, ver-

werkten we het oude brood tot een voedzame 

lunch. Onder leiding van Luisa werd ‘pappa al 

pomodore’ gemaakt, een stevige maaltijdsoep; 

quiches in een broodbakje, zoals Joke het in de 

Antilliaanse keuken had zien maken;  

bruschetta's en Surinaamse broodkroketjes. Die 

laatste waren een toppertje: lekker en simpel 

en snel te maken.  

Zoals de buurtvrouwen eerder een kookboekje 

maakten van een Buur(t)vrouwenmaaltijd, kunt 

u binnenkort een boekje met oud-brood-

verhalen en -recepten met foto's van Kim Bosch 

van de Stationsbuurt-site plukken. Om u te in-

spireren nu vast het recept van ‘kroketjes-van-

oud-brood’. 
 

Eet smakelijk, namens Joke, Joke, Kathleen, 

Luisa, en Marijke;  

Madeleine Steigenga. 

Recept  

Op de lente-receptie van de bewonersorganisa-

tie Buurtstation meldde penningmeester Ern 

direct: “De broodkroketjes van mijn moeder!” 

De Buur(t)vrouwen bakten oud brood 
Voor de achttiende bijeenkomst van de werkgroep Buur(t)vrouwen was  

‘laten we het brood niet op straat gooien’ het inspirerende thema.  

Luisa Gorelli aan de kook.     Foto: Kim Bosch 

Nodig:  

» pannetje en frituurolie;  

» halfje oud brood;  

» bouillonblokje voor 0,5 liter 

water;  

» kruiden;  

» restje kip, vlees of vis naar wens

(wij kozen een blikje tonijn);  

» losgeklopt ei;  

» paneermeel van oud brood  

gemaakt. 

 bouillonblokje oplossen in  

kokend water 

 oud brood (met korstjes en in 

stukken) weken in de bouillon, 

even laten staan 

 eitje kloppen 

 paneermeel klaarzetten (oud 

brood drogen in de oven bij 50º , 

fijn malen in de blender) 

 kruiden naar smaak mengen/ 

fijnsnijden, wij gebruikten  

peterselie 

 het brood uitknijpen en fijn  

kneden 

 kruiden en vlees/vis/kipvulling 

door het brood mengen 

 balletjes of kroketjes vormen, in 

paneermeel rollen, dan in het ei, 

dan weer paneermeel rondom 

 frituren (ongeveer 180 graden) 

 

Kijk voor meer recepten op  

https://buurtstation.nl/ 

Op 25, 26 en 27 mei vond op het Huijgens-

park de vijfde editie van het Luchtkussen-

festival plaats.  
 

De weergoden waren het Huijgenspark 

goed gezind, want het was drie dagen stra-

lend mooi weer. Dat kwam goed uit, want 

de nieuwe attractie dit jaar was een reeks 

zwembaden die zorgde voor verkoeling na 

al het springgeweld.  

De Haagse brandweer droeg bij aan de 

feestvreugde door ze op dag twee en drie 

te vullen.  

 

Ook zonder brand zijn het helden. De eer-

ste dag hadden ze ook willen komen, maar 

moesten ze verstek laten gaan door minder 

vrolijke bezigheden elders in de stad.  
 

De grootste attractie was net als vorig jaar 

de Big Airbag; al naar gelang de hoeveel-

heid heldenmoed een sprong van 7 of 10 

meter eindigend in een zachte landing.  

De bijdrage van de politie bestond eruit dat 

enkelen van hen de sprong waagden.  
 

Ook dit jaar hebben weer honderden  

mensen zich vermaakt op het Huijgenspark 

en hebben veel Hagenezen en  

Hagenaars kunnen zien wat een 

fantastische wijk de Stationsbuurt 

is, waar een festival wordt georga-

niseerd dat geheel draait op vrijwil-

ligers. Naast bewoners uit de direc-

te omgeving van het park die al 

jaren meedraaien hadden zich dit 

jaar ook via Parada een aantal 

nieuwe vrijwilligers gemeld.  

Zo zorgt het Luchtkussenfestival 

niet alleen voor promotie van de 

wijk, maar ook voor verbinding in 

de wijk. Waar een beetje springen 

al niet goed voor is. 
 

Vries Kool  

Luchtkussenfestival 

Zonovergoten springen en af en toe een duik 

https://buurtstation.nl/
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De komende maanden, zelfs jaren, worden 

in de Stationsbuurt enkele grote bouwpro-

jecten uitgevoerd. Dat heeft gevolgen voor 

het verkeer in de wijk en kan voor andere 

overlast zorgen.  
 

Uw wijkkrant schetst hieronder de werkzaam-

heden voor de volgende drie grote projecten: 
 

1. herinrichting Stationsplein aan centrumzij-

de. Loopt van eind mei tot half december dit 

jaar. 

2. stationsentree Laakhaven: gestart april 

2017, oplevering begin 2019. 

3. herinrichting Stationsweg en Wagenstraat. 

Zou in 2018 moeten plaatsvinden.  
 

De projecten 1 en 2 zijn definitief.  

De werkzaamheden zijn gestart en er wordt 

niets meer aangepast in het ontwerp. Maar 

voor nummer 3, project Stationsweg/

Wagenstraat (‘Loper Oude Centrum’), zijn de 

plannen nog niet officieel vastgesteld.  

Eerst is er nog inspraak mogelijk op de plan-

nen: die mogelijkheid is er vanaf 31 mei tot 12 

juli, en met inloopbijeenkomsten op 20 en 21 

juni.  
 

Kijk voor alle actuele informatie over deze  

projecten op https://www.denhaag.nl/home/

bewoners/to/Ontwikkelingen-rond-station-

Hollands-Spoor.htm. 

 

Annemarijke Jolmers 

Grote projecten rond station Hollands Spoor  

 

Stationsentree Laakhaven 

Station Hollands Spoor krijgt aan de kant van 

Laakhaven een eigen stationsentree met win-

kels en een plein. De perrontunnel van het 

station wordt helemaal doorgetrokken tot aan 

de Laakzijde. Op het dak van de nieuwe entree 

komt een fietsenstalling voor 2.500 fietsen. 
 

Dit project bestaat uit 3 fases waarvan de eer-

ste al is afgerond: 

 

 april–juni 2017: het parkeerdek naast The 

Globe is gesloopt, evenals de fietsenstalling 

bij de fietstunnel en de kiss & ride aan de 

Laakzijde. Ook het postgebouw uit de jaren 

’80 van de twintigste eeuw en het postperron 

worden nog voor de zomer gesloopt. 

 juli 2017–december 2018: doortrekken van de 

perrontunnel en bouw van winkels en nieuwe 

fietsenstalling. 

 januari–maart 2019: aanleg stationsplein aan 

de Laakzijde. 

 

Herinrichting Stationsplein aan centrumzijde  

Het Stationsplein krijgt nieuwe tramrails en 

tramhaltes, en wordt daarna opnieuw inge-

richt in de stijl van het brede deel Stations-

weg. Ook wordt tussen Stationsweg en  

Hofwijckstraat het riool vervangen. 

 1 juli t/m 18 december 2017 i.v.m. vervan-

ging tramrails: de haltes vóór station HS 

vervallen en trams rijden om.  

 Gebruik de halte aan de Rijswijkseweg/hoek 

Waldorpstraat, of die op het Leeghwater-

plein (bij de MegaStores). 

 20 juli tot 18 augustus 2017: de Parallel-

weg ter hoogte van de Jan Blankenstraat is 

afgesloten voor autoverkeer. Bewoners en 

ondernemers aan het Stationsplein kunnen 

in deze periode via de Stationsweg hun wo-

ning of zaak met de auto bereiken. Dit stuk 

van het Stationsplein is dan tijdelijk twee-

richtingsverkeer. 

Vanaf 18 december 2017 is het nieuwe  

Stationsplein gereed. 

De route van station Hollands Spoor naar het 

centrum (de 'Loper Oude Centrum') moet aan-

trekkelijker worden. Daarvoor is in overleg met 

belanghebbenden een plan opgesteld. Uw wijk-

krant heeft hier eerder over geschreven.  
 

De belangrijkste punten in het plan zijn: 

 Meer ruimte voor voetgangers en fietsers. 

Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk  

geweerd en de maximale snelheid wordt 30 

kilometer per uur. 

 Aan de zonnige kant van de Stationsweg ko-

men bomen, groene hagen, bloembakken, 

zitbanken, fietsbeugels en waar nodig anti-

parkeerpalen.  

Ook komt er meer ruimte voor terrassen. 

 Aan de kop van het Huijgenspark komt een 

extra groenvak met zitranden. Ook is een po-

dium opgenomen in de plannen. 

 De 2 driehoekige pleintjes aan beide kanten 

van de Wagenbrug krijgen groene 'ziteilanden' 

rond de bestaande bomen. 

 De trottoir- en opsluitbanden (stoepranden) 

zijn van natuursteen met deels ingegraveerde 

meertalige spreuken. Hiervoor hebben buurt-

bewoners spreuken kunnen aandragen. 

 De bestaande hangverlichting wordt vervan-

gen door klassieke gevelarmaturen.  

Ook de verlichting in het Huijgenspark wordt 

verbeterd. 

 

Herinrichting Stationsweg en Wagenstraat 

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Ontwikkelingen-rond-station-Hollands-Spoor.htm
https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Ontwikkelingen-rond-station-Hollands-Spoor.htm
https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Ontwikkelingen-rond-station-Hollands-Spoor.htm
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Tram 1 

Vervallen halten: Broeksloot (alleen richting Scheve-

ningen NS), Lorentzplein, Oudemansstraat, Leegh-

waterplein en Station HS (beide richtingen) 

Vervangende halten: Broeksloot (richting centrum), 

dit is de halte van tram 15. Wenkebachstraat, Van 

Musschenbroekstraat, Goudriaankade en HS/

Waldorpstraat (beide richtingen). 

Tram 9 

Vervallen halten: Station HS (beide richtingen) 

Vervangende halten: HS/Leeghwaterplein, Goudri-

aankade en HS/Waldorpstraat (beide richtingen).  

Tram 11 

Vervallen halten: Station HS en Rijswijkseplein 

(beide richtingen) 

Vervangende halten: HS/Leeghwaterplein (beide 

richtingen). 

Tram 12 

Vervallen halten: Station HS en Rijswijkseplein 

(beide richtingen) 

Vervangende halten: HS/Leeghwaterplein, Goudri-

aankade, HS/Waldorpstraat, Rijswijkseplein, Wete-

ringplein, CS/Schedeldoekshaven (beide richtingen) 

en het tijdelijke eindpunt halte Kalvermarkt/

Stadhuis (zijde stadhuis).  

Tram 15 

Vervallen halten: Broeksloot (ri centrum), Wenke-

bachstraat, Van Musschenbroekstraat, Goudriaanka-

de, Rijswijkseplein/HS, Bierkade, Centrum (ri CS), 

Buitenhof (ri CS), Korte Voorhout (ri CS), Centraal 

Station (ri Nootdorp) en Kalvermarkt-Stadhuis (ri 

Nootdorp). 

Vervangende halten: HS/Leeghwaterplein, Oude-

mansstraat en Lorentzplein en Broeksloot (ri HS/

Leeghwaterplein) .  

Tram 16 

Vervallen halten: Station HS en HS/Leegwaterplein 

(beide richtingen) 

Vervangende halten: Goudriaankade en HS/

Waldorpstraat (beide richtingen).  

Tram 17 

Vervallen halten: Station HS en HS/Leegwaterplein 

(beide richtingen) 

Vervangende halten: Goudriaankade en HS/

Waldorpstraat (beide richtingen).  

Bus 18 

Vervallen halten: Station HS, Bierkade en Nieuwe 

Haven (beide richtingen) 
 

 

Vervangende halten: HS/Waldorpstraat (beide rich-

tingen) en CS/Schedeldoekshaven (richting Clingen-

dael) 

Bus 26 

Vervallen halten: Station HS en Goudriaankade 

(beide richtingen) 

Vervangende halte: HS/Waldorpstraat  

Nieuwe activiteit in oude panden 
 

Eindelijk krijgt ook het voormalige 

Grote Belastingkantoor een nieuw 

leven.  

In april werd bekend dat er in dit 

beeldbepalende gebouw tegenover 

station Hollands Spoor een mix van 

functies komt: een hotel met 199 ka-

mers, 66 huurappartementen en hore-

ca. In de plint behouden de huidige 

supermarkt en horeca hun plek, met 

ruimte voor nieuwe bedrijven.  

 

Verder komen in het oude postkan-
toor op de hoek Rijswijkseweg/ Wal-

dorpstraat woningen, hotelkamers en 

bedrijven. Het postkantoor werd ge-

bouwd in de jaren ’40 van de twintig-

ste eeuw en is nu een rijksmonument. 

Het zal bij de verbouwing ook meteen 

duurzamer worden gemaakt.  

De planning is: starten begin 2018, 

oplevering eind 2019. 
 

(bronnen: AD.nl en Architectenweb.nl) 

Praat mee over Loper Oude Centrum 

In 2018 moet de herinrichting van Stationsweg/ Wagenstraat  

uitgevoerd gaan worden. Maar eerst is er nu nog inspraak mogelijk  

van 31 mei tot 12 juli. Daarvoor kunt u op werkdagen terecht bij het 

informatiecentrum in het stadhuis van 9-16 uur.  

 

De documenten zijn op www.denhaag.nl te vinden als bestuurlijke 

stukken met nummers RIS 297102 en RIS 297103.  

Er zijn ook inloopbijeenkomsten op 20 juni in Wijkcentrum De Sprong 

en op 21 juni in The Student Hotel, beide van 17 tot 20 uur. 

Aangepaste routes tram- en buslijnen 1 juli t/m 17 december 2017  

De sloop van het postperron van het station 

foto: Braaksma-Roos-Architectenbureau 

http://www.denhaag.nl
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Bij een nieuwe naam hoort uiteraard een 

nieuw logo. Deze voorziening met als doel 

mensen uit de buurt met elkaar in contact te 

brengen en voor elkaar klusjes, boodschap-

pen, wandelingen enzovoort te doen, is  

groter en drukker dan ooit. 
 

We zijn gegroeid van 598 deelnemers begin 

2016 naar 802 deelnemers per 1 juni 2017, 

in heel stadsdeel Centrum. Dit zijn wijkbe-

woners die graag iets voor een ander willen 

betekenen (deze noemen wij hulpbieders) 

en mensen die de hulp nodig hebben (deze 

bewoners noemen wij hulpvragers).  

Iedereen kan kosteloos meedoen, en een  

beroep op ons doen of zich aanmelden als 

hulpbieder. Een hulpbieder biedt hulp als het 

op dat moment gelegen komt om een ander te 

helpen. Veelal helpen mensen elkaar wijkover-

stijgend, dus ook in aangrenzende wijken van 

het stadsdeel. Wij hebben inmiddels vele 

buurtbewoners ingeschreven staan die naast 

een studie of een baan ook nog iets voor een 

ander kunnen en willen betekenen. 
 

Mensen denken vaak dat vragen meteen en 

direct moeten worden gedaan, maar een  

lekkende kraan kan soms best een dag of 2 

wachten, een uitleg over de werking van een 

smartphone ook. Slechts bij het doen van 

boodschappen is er soms iets meer spoed  

geboden en zou het prettig zijn dat dit dezelfde 

dag nog kan. Mensen die aan huis gebonden 

zijn, zijn vaak al heel erg blij als er één of twee 

keer in de week iemand samen met hen naar 

buiten gaat. Al dan niet met rolstoel of rollator. 
 

In de praktijk levert dit hele leuke en soms ook 

waardevolle duurzame contacten op.  

Het ontlast de mantelzorgers en familieleden 

en/of het helpt mensen uit hun isolement te 

geraken. 

Een mooi voorbeeld is de volgende: een jonge 

alleenstaande moeder wonend in de Stations-

buurt, die wekelijks echte Hollandse pot kookt 

voor een dame ver in de 90 die in het Zeehel-

denkwartier woont. Oma Sonja was de diep-

vriesmaaltijden van de bekende grootgrutter 

best wel zat. Een Burenhulp-deelneemster die 

al 2 jaar lang 2x per maand een middagje met 

haar een spelletje dam speelt, meldde deze 

vraag aan bij ons. Oma Sonja (zo mogen we 

haar noemen) durfde niet zelf om deze hulp te 

vragen. De jonge moeder geniet zichtbaar en 

haar dochtertje van 11 heeft eindelijk een oma

-figuur in haar omgeving. Inmiddels komen zij 

bij familiefeesten van de familie en wordt oma 

Sonja af en toe opgehaald om in de tuin in de 

Stationsbuurt gezellig te komen eten en genie-

ten van het gezelschap met elkaar. De familie 

en met name de ook al op leeftijd zijnde man-

telzorgende dochter wordt hiermee ontlast. 

Hoeveel win-win situaties levert dit wel niet op 

voor alle partijen van diverse generaties? 
 

We werken steeds meer samen met andere 

organisaties en krijgen veel verwijzingen van 

hen. Bijvoorbeeld HWW zorg, de huisartsen, de 

gemeente Den Haag, collega’s, ouderenconsu-

lenten enzovoort. 

Naast de Burenhulp is ook een Begeleiden en 

Rijden dienst van start gegaan in augustus 

2015. Als u ziekenhuizen of een aantal andere 

organisaties bezoekt zult u daar op de muur-

kranten ook onze flyers zien staan. 

De Begeleiden en Rijden dienst heeft inmiddels 

voor stadsdeel Centrum 70 leden. Deze men-

sen kunnen hier een beroep doen voor noodza-

kelijke ritten wanneer geen gebruik kan wor-

den gemaakt van openbaar vervoer of taxibus. 

Of zij kunnen een rit aanvragen tegen betaling 

van de benzinekosten aan de vrijwillige chauf-

feur. Let op: wij zijn geen taxidienst. De men-

sen krijgen een intake, waar goed wordt door-

gevraagd of men niet ook een andere voorzie-

ning zou kunnen gebruiken. Wij zijn op zoek 

naar extra vrijwillige chauffeurs, in bezit van 

eigen auto, die minimaal een dagdeel per week 

zouden willen komen helpen met rijden en be-

geleiden. 
 

Wilt u meer informatie over onze diensten, bel 

of bezoek de medewerker in Parada: Said El 

Hajjari is aanwezig op maandag van 13.30-

17.00 uur en op vrijdagochtenden van 09.00-

13.00 uur. Hij kan u ook helpen met het zoe-

ken naar vrijwilligerswerk. 

Wij zijn verheugd dat 3 van onze vrijwilligers 

van het stadsdeel Centrum inmiddels per 1 mei 

2017 een betaalde baan hebben bij Zebra via 

een STIP-baan. Zij zijn nu medewerker en ge-

traind en geschoold in Burenhulp, Begeleiden 

en Rijden en de vrijwilligerspunten. Daardoor 

zullen wij op veel meer locaties aanwezig zijn 

om u van dienst te kunnen zijn. 
 

Patricia Haverkort 

Coördinator Burenhulp/ Begeleiden en Rijden 

en Vrijwilligerspunten Centrum e.o. 
 

www.denhaagdoetburenhulp.nl 

Burenhulp 
De Burenhulpcentrale als naam is vervangen door Den Haag Doet Burenhulp.  

Een kleine vijf jaar geleden, in de vroege  

ochtend van 24 november 2012, werd Rishi 

Chandrikasing, 17 jaar oud, dodelijk getroffen 

door een politiekogel.  

Eenieder die toen al in de Stationsbuurt woon-

de zal het zich herinneren inclusief de ophef 

nadien: eerst toen bleek dat Rishi ongewapend 

was en later toen de agent die het fatale schot 

had gelost vrijuit ging. 

Schrijver Kees Roorda en theatergroep Firma 

MES reconstrueerden de gang van zaken 

nauwgezet op basis van het politiedossier en 

een aantal gesprekken. Het leidde tot een in-

dringende voorstelling die van maart tot en 

met begin juni op tal van plaatsen in Den Haag 

en elders in het land is opgevoerd.  

De premiere vond plaats in Pakhuis de Règah 

aan de Hoefkade, dicht bij de plaats delict: 

spoor 4 van Station Hollands Spoor.  

Acteurs Roos Eijmers, Lindertje Mans en 

Daan van Dijsseldonk kropen in de huid 

van meer dan 25 personen die allemaal 

op basis van toeval betrokken waren bij 

de gebeurtenissen die zich die ochtend 

afspeelden: de schietende agent en zijn 

collega's, de geëmotioneerde familie en 

vrienden van Rishi, de telefonistes die 

hun mening al klaar hebben, de macho 

schietinstructeur die het nog één keer 

uitlegt, de ruziezoekende Engelsman 

waar het allemaal mee begon en tal van 

toevallige voorbijgangers.  
 

Aan het begin doen de personages  

surrealistisch, bijna slapstickachtig aan  

als in een film van Alex van Warmerdam,  

totdat je je realiseert dat de acteurs de  

werkelijkheid minutieus naspelen.  
 

Het stuk wordt dan op een indruk-

wekkende manier beklemmend.  

Bij elke scene wordt de tragiek iets 

tastbaarder, want aan de reeks 

misverstanden en de ongelukkige 

samenloop van omstandigheden 

komt maar geen eind.  

Het tragisch dieptepunt is hoe bij 

communicatie op communicatie in 

de hoofden van alle betrokkenen 

zich het beeld van een pistool  

nestelt ... dat er helemaal niet was.  

 

Aan het einde verlaat je als bezoeker de zaal 

met een zwaar gemoed en gevoelens van zin-

loosheid.  
 

Vries Kool 

foto’s Joris-Jan Bos  

Rishi: Pijnlijk mooie theatervoorstelling met Stationsbuurt als decor 

http://www.denhaagdoetburenhulp.nl
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Op de zonnige avond van 31 mei was een afgeladen 

Bordelaise het decor van de eerste Huijgenspark  

Poetry Battle. Leerlingen van het Maerlant college, 

het Elsloo college en het Mariscollege streden met 

zelfgemaakte gedichten om de eer en een bioscoop-

bon. Een stuk of 15 jongens en meiden traden in de 

eerste ronde in het strijdperk met gedichten over  

onder meer stroopwafels, tranen en tekenen op de 

tafel.  

Een optreden van de lokale rapgrootheden van de 

Kernkoppen bij wijze van pauze-act gaf de jury  

de gelegenheid om zich te beraden welke drie deel-

nemers door mochten naar de finale.  

Namens de jury maakte Wanda Walkate dat op 

strenge wijze bekend. De afvallers hadden hun ge-

dicht "afgeraffeld' of "het ontbrak aan een kop of een 

staart". Drie kandidaten staken er volgens de jury 

met kop en schouders bovenuit: Marc, Alec en  

winnaar Bangalee.  
 

De drie finalisten mochten hun gedicht nogmaals 

voordragen. Daarna was het woord aan het publiek. 

Middels het in de lucht houden van uitgedeelde rode 

rozen kon worden gestemd.  

Marc eindigde duidelijk op de derde plaats.  

Om de winnaar aan te wijzen was een hertelling  

nodig. Alec werd met een mooi en beeldend  

gedicht over een reis met de lift met minimaal ver-

schil tweede. Winnaar werd Bangalee met een wijs 

gedicht over je cultuur en jezelf blijven. (Zie links) 
 

Ook na deze apotheose was er nog een en ander te 

beleven met het Open Podium. Er was een rap, een 

gedicht van een meegekomen broertje en een niet 

uitverkoren klasgenoot die ook zijn gedicht wilde 

voordragen. Het was een mooie avond.  

Complimenten voor Angelina Adam en Hetty Gijzen 

voor het idee en de organisatie.  

Laat de volgende drie scholen maar naar het  

Huijgenspark komen. 
 

Vries Kool                foto’s rechts zijn van Piet Gispen 

 

Eerste Huijgenspark Poetry Battle       En de winnaar is: Bangalee 

Ik ben Bangalee, zit op het  Esloo-college  

en ik ben trots op mijn land. 

Organisatoren Angelina Adam en  

Hetty Gijzen met presentator  

Joost van Kersbergen 

Mijn cultuur is als mijn familie 

ik neem het met mijn hart 

Mijn cultuur is als mijn familie 

ik ben blij als ik ze zie 

Mijn cultuur is als mijn huid 

ik ben mooi als ik het kijk 

Mijn cultuur is als mijn kleding 

ik draag het als ik mijn vrij voel 

Mijn cultuur is als mijn ogen 

ze zijn bruin als mijn huid 

Mijn cultuur is als mijn haar 

ze zijn als een afro mooi en groot 



  10                         Wijkkrant  HOLLANDS SPOOR  Juli 2017 

 

Beestjes 
Wel sneu hoor, Buurtstation is dakloos geworden, be-

halve op maandagmorgen in Parada. Dus nu bivakkeren 

ze af en toe in tenten in de wijk. Daarin vragen ze je het 

hemd van het lijf over hoe je je hier voelt en wat daar 

aan gedaan kan worden. Eén van de wensen van de 

bewoners was meer groen in de buurt. Wordt al voor 

gezorgd in onze eigen groene wijkoase, het Spinozahof. 

Actieve vrijwilligers verbouwen daar biologische plant-

jes, hapjes, drankjes en andere producten. Kregen ze 

een Groene Klinker voor. Oorspronkelijk was dat ding 

‘Gulden’, maar die komt echt niet terug en ‘Euro Klink-

er’ klinkt niet lekker.  
 

Maar goed, bij groen horen beestjes. Ben ik gek op. 

Kruipend, vliegend, lopend. Jeukend, bijtend of op de 

barbecue. Er zijn er veel van in de wijk, meer dan je  

denkt. De meeste zijn slim genoeg om zich te verstop-

pen. Of juist brutaal genoeg om te bedelen zoals duiven 

of te roven als meeuwen. Met een beetje mazzel zie je 

af en toe een rat genieten van de etensresten die we 

voor ze op straat opdienen. Daar geven ze ons weer 

ziektes voor terug. Kan levensgevaarlijk zijn voor zwak-

ke mensen, ouderen en kinderen, maar de sterken 

overleven het wel.  

Voor de natuur zijn mens en dier gelijk. 

Mensen zijn gekke beestjes die denken dat ze de baas 

zijn over alle andere. Maar eigenlijk laten ze zich ge-

bruiken. Huisdieren laten zich verzorgen en vogels la-

ten zich voeren om als dank de boel onder te schijten, 

waar bomen en insecten weer blij van worden.  

Prachtige kringloop in de natuur. 

Als je vogels voert krijg je ongedierte en dat is weer 

slecht is voor mensen. Kan je net zo goed meteen gif-

gassen de lucht in blazen. Maar ja, dat doen we toch al. 

Alles leeft van elkaar en alles wat je doet heeft gevol-

gen voor anderen. En voor het weer. Dit jaar zijn er 

daardoor bijvoorbeeld veel meer wespen. Geweldig, 

want daardoor zijn er minder muggen. Wat weer jam-

mer is voor de vleermuizen die steeds meer in de stad 

komen wonen. En dan hebben we natuurlijk nog mie-

ren, mollen, slakken, spinnen en soms een uil, slang, 

egel of vos. Lijken allemaal enge beesten, maar als je ze 

goed bekijkt zijn ze echt wel leuk. 

Op de grasstrook tussen de trambaan en de kade aan 

het Zieken viert al jaren een Nijlgansenpaartje hun  

zomervakantie. Lopen de hele dag als een oud echtpaar 

foeterend achter elkaar aan en hebben zich zonder 

angst aangepast aan de voorbijrijdende trams alsof die 

een onderdeel van hun natuur zijn geworden. Maar 

waar ze niet aan kunnen wennen is  dat ze af en toe 

voor hun leven moeten rennen voor uitgelaten hon-

den. Hoop wel dat ze in vorm blijven. 

Honden zijn best geinig. Worden slaafs aan een lijntje 

gehouden of blaffen dreigend naar vreemden om hun 

eigenaar stoer te doen lijken. Als je naar honden kijkt, 

krijg je al snel door van wat voor type ze hun brokken 

krijgen. En waar ze die uiteindelijk laten. Leukste is als 

ze een flinke drol midden op de stoep draaien. Kan je 

zitten wachten tot er iemand in trapt. Echt lachen. 
 

Hou van beestjes, maar niet te veel. 

Koos 

Tussen Spoor en Stad 

Op zaterdag 1 juli, van 13.30 tot 20.00 

uur, is het festival voor de tweede keer 

in de straten van Den Haag (Centrum) 

en in het Huijgenspark (Stationsbuurt).  
 

Het thema van deze 8e editie is 

‘empathy!’ / ‘empathie!’  

Door meer empathie voor elkaar kan de 

hardheid, wreedheid en grofheid in onze 

Haagse multiculturele samenleving beter en 

meer leefbaar voor iedereen zijn. Ook de 

nieuwkomers kunnen deze empathie van 

ons verwachten.  

Voor dit speciale evenement hebben wij als 

eregast wethouder Rabin Baldewsingh. 
 

De Haagse Culturele Parade is een gratis 

openluchtactiviteit, bedoeld voor jong en 

oud, man en vrouw, alle Hagenaars en  

bezoekers van onze mooie stad, kortom 

alle Nederlanders. Het is de bedoeling dat 

iedereen zich hier thuis voelt. 

Als deelnemer aan de Parade is het de  

bedoeling dat je meeloopt in de traditionele 

kleding van je land van herkomst. Je mag 

ook muziekinstrumenten meenemen en  

onderweg muziek maken en de vlag van je 

land van herkomst of van je vereniging 

meenemen.  

 

Géén politieke uitingen of demonstratie-

achtige zaken. Het gaat om verbinden en 

plezier hebben met elkaar, het vieren van 

onze diversiteit. 
 

Naast kinderactiviteiten tussen 13.00 tot 

18.00 uur op het festivalterrein in het Huij-

genspark zijn er live optreden van rappers 

uit de wijk, optreden van La Fiesta, markt-

kramen en workshops in tenten. Een kraam 

is gratis voor alle deelnemers VANUIT de 

wijk via bewonersorganisatie Buurtstation: 

mail naar info@buurtstation.nl.  

Er zijn deelnemers uit de volgende landen:  

1. Turkije, 2. Eritrea, 3. Chinatown Chinese 

Gemeenschap in het Centrum, 4. Sengal, 

5. Suriname, 6. Antillen (De Antilliaanse 

gemeenschap Den Haag), 7. Brazilië, 8. 

Nigeria, 

9. Buurtactief (Hagenaren), 10. Scheve-

ningse vrouwen, Nederlandse folkloristische 

dansgroep Nipah,  11. Soedan, 12. Azer-

bedzjaan, 13. Tanzania, 14. Indiase vrou-

wen, 15. Syria, 16. Angola, COC Haaglan-

den, 17. Brassband Den Haag, 18. Polen, 

19. Bulgarije, 20. Togo en 21.  Iran. 
 

Iedereen is welkom en u bent van harte 

uitgenodigd! Voor het uitgebreide program-

ma en meer informatie: 

www.thehagueculturalparade.nl 

 

 

Wij zijn de kinderen van de Jan Ligthart schoolwinkel 

Wat is de schoolwinkel en hoe is de schoolwinkel ontstaan? 
 

De kinderen van de Jan Ligthartschool mochten zich voor naschoolse activitei-

ten aanmelden. Ze konden uit veel mogelijkheden kiezen en acht kinderen kozen de 

schoolwinkel. De kinderen van de schoolwinkel leren alles over ondernemen en hoe het is 

om een eigen winkel te hebben. Ze krijgen les en maken uitstapjes naar bijvoorbeeld het 

Roemer Visscher College en de Urban Farm. 
 

Wat is er allemaal te doen? 

U kunt gezond multicultureel eten kopen.  

En er is natuurlijk nog meer te koop zoals: insectenhotels, vogelhuisjes en aardewerkjes. 

Het leuke aan de schoolwinkel is dat we bijna alles zelf  

maken. Buiten de zelfgemaakte producten hebben we  

komende edititie een smoothiefiets gehuurd van de  

gemeente Den Haag. Hier kunt u zelf een gezonde  

smoothie maken.  

Een deel van de opbrengst gaat naar het Kika Kankerfonds. 
 

Adres: Slicherstraat 5 25,15 GE Den Haag 

Telefoon: 070 3890442 

Datum: 21 juni 2017 

Tijd : 13.00-15.00 

De schoolwinkel: Esmanur, Sunny, Harvina, Beyza, Doha, 

Zakarya, Bilal, Hamza & meester Richard 

Welkom bij de Jan Ligthart schoolwinkel 

mailto:info@buurtstation.nl
http://www.thehagueculturalparade.nl
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Buurtcolumn:   

Geld gezocht / gevonden 
 

We zijn allemaal wel eens op zoek naar extra geld. Als je dat niet voor 

jezelf doet maar voor een project of activiteit, heet dat tegenwoordig 

‘crowdfunding’. Twee actuele crowdfunding-acties voor projecten die te 

maken hebben met de Stationsbuurt: 
 

bijdrage nog mogelijk tot 7 juli (vanaf 10 euro):  
 

Er zijn plannen voor een boek ‘De Haagse 

streken van Vincent van Gogh’. De schilder 

Van Gogh woonde en werkte tijdens zijn 

volwassen leven nergens langer dan in Den 

Haag.  

In het boek moeten veel illustraties  

komen, maar ook kaartmateriaal met  

GPS-coördinaten. Zo wordt Vincents werk 

en leven voor mensen in Den Haag,  

Scheveningen en Leidschendam-Voorburg  

tastbaar in hun directe woonomgeving.  
 

Initiatief van de Vincent van Gogh  

Experience.  
 

Info en doneren op:  

https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/vangogh/. 
 

afgerond:  
 

In september wordt een boek gepresenteerd over het station Hollands 

Spoor. Het boek is een project van de Stichting Haags Industrieel  

Erfgoed (SHIE) en Eindeloos uitgevers.  

Het wordt een rijk geïllustreerde uitgave met historische foto’s en ander 

(ook nieuw) beeldmateriaal. Hiervoor is in mei/juni publiek geld opge-

haald via crowdfunding. Streefbedrag: 4.000 euro. Info op www.shie.nl. 

Omringd door liefde 
 

Ik ben een regelmatige bezoeker van festivals. Deze column schrijf ik in 

Vlaardingen of all places. Met Pinksteren is daar elk jaar een charmant 

festival met muziek en vertier bij Vreemde Vogel; een voormalige cam-

ping waar je nu kan slapen in raketten en vogelhuisjes (als je meer wilt 

weten, google maar even). Het vertier waar ik uitzicht op heb, is Drown 

the clown die ook in de Stationsbuurt herhaaldelijk zijn opwachting 

maakte. De clown beledigt het publiek, terwijl het publiek ballen pro-

beert te gooien tegen een knop die de clown in het water doet vallen. 
 

Voordat ik aan de column begon las ik eerst een stukje zaterdagkrant 

over het fenomeen dat overal een 'dag van' bestaat: de dag van de asper-

ge, de dag van het levenslied en de dag van de komkommer (1 juli, echt 

waar). Journalist Tijs Hofmans begon ooit uit verveling een inventarisatie 

van 'dagen van'. Zijn telling staat nu op 800 en groeit nog steeds.  

Op www.fijnedagvan.nl zijn de vorderingen te volgen. 
 

Zoals met 'dagen van' is het met festivals ook. Vroeger had je Pinkpop, 

Parkpop, Paaspop en in elke regio een buitenissigheid zoals een motor-

cross. Tegenwoordig groeit het aantal festivals in de zonnige maanden  

elk jaar met dubbele cijfers. In 2017 tikt het aantal officiële festivals in 

Nederland de 1.500 aan. Ook in de Stationsbuurt floreren de festivals. 

Met Carnivale en het Luchtkussenfestival heeft het Huijgenspark twee 

instant-klassiekers in de genres magie en verwondering respectievelijk 

springen-tot-je-erbij-neervalt. Daarnaast is er het unieke Jazz in de Gracht 

en ook kleinere festivals zoals het open podium op het Oranjeplein en de 

Culturele parade vinden plaats in onze wijk. 
 

Voor festivals lijken de normale economische wetten niet te gelden.  

Immers, met een sterk groeiend aanbod zou bij gelijkblijvende prijzen de 

vraag op enig moment moeten stagneren, maar niets lijkt minder waar. 

Al jaren wordt gewaarschuwd dat het moment eraan komt dat de consu-

ment verzadigd raakt, maar de mensen blijven komen en de festivals zijn 

niet aan te slepen.  
 

Een verklaring voor het succes van festivals is dat je op een afgesloten 

terrein dingen kunt doen die je in het dagelijks leven niet mag of durft, 

zoals - puttend uit mijn recente ervaring - hoelahoepen, djembé spelen, 

een wedstrijdje doen wie het hoogste kan springen, ongegeneerd bingo-

ën, dansen op dubieuze muziek en je laten uitschelden door een of ande-

re clown. Het festivalterrein als speeltuin voor de vrije, volwassen mens. 
 

Mijn theorie is dat aan festivals meer behoefte is naarmate de buitenwe-

reld rauwer en guurder wordt. En rauw en guur is het als de 'leider van de 

vrije wereld' niet meer mee wil doen aan het oplossen van een van de 

grootste mondiale problemen en, erger nog, het probleem niet eens lijkt 

te begrijpen. En dan nog de vluchtelingenstromen, de terroristische aan-

slagen, IS. Maar ook als je je, zoals steeds meer mensen doen, van de  

wereldproblemen afwendt en je richt op je eigen idyllische Stationsbuurt 

kan je, hoe positief je ook in het leven staat, de guurheid soms niet  

ontlopen. Zoals toen ik een groepje 16-jarigen dat was komen basketbal-

len met jongere jongens, hoorde zeggen dat ze goedkope weed in de 

aanbieding hadden. Of toen een oud-collega die al lange tijd kampte met 

psychische problemen me onlangs groette in mijn favoriete koffietentje 

en ik later hoorde dat hij de dag erna om de hoek aan het Zieken in alle 

eenzaamheid had besloten dat het zo genoeg was.  
 

Bij al deze zwaarte heeft een mens een plek nodig om omringd door lief-

de te dansen op de vulkaan. En dat is precies waar een festival in voor-

ziet. Dus mensen, handen in de lucht en spring maar mee. 

 

Vries Kool 

 

https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/vangogh/
http://www.shie.nl
http://www.fijnedagvan.nl
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