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het water aan de lippen. Verschillende
studies en veel overleg hebben sinds
dien nog niet tot een oplossing geleid.
De Mussen vraagt de gemeente om in
lijn met de nieuwe welzijnsnota een
paar opdrachten aan De Mussen te
gunnen, waardoor de financiële gaten
structureel gedicht te kunnen worden.
De talrijke projecten waarvoor De
Mussen op eigen kracht financiering
vindt, zoals de Werkplaats, blijven zo
voor de wijk behouden. De gemeente
houdt vast aan een harde sanering,
waarbij heel veel activiteiten en
projecten stopgezet zullen worden.

Buurthuis
De Mussen
in financieel
zwaar weer
Stationsbuurters van alle leeftijden
bezoeken Buurthuis De Mussen aan
de Hoefkade, randje Schilderswijk.
Ze komen er voor jeugdwerk,
naschoolse opvang, sport,
gezondheidsadvies of de eerste
stappen op weg naar betaald werk.

Gemeentewerken
uit de
archieven

N

u is het voortbestaan van De
Mussen, dat al bijna 100 jaar als
zelfstandig buurthuis bestaat, in
gevaar. De oorzaak? Een financieel
tekort als gevolg van de structureel te
lage welzijnssubsidie. Ruim twee jaar
geleden luidde De Mussen hierover
de noodklok bij de gemeente. Na
vijftien jaar van vele bezuinigingsron
des, besparingen op het gebruik van
het gebouw en maximale inzet om
privaat geld binnen te halen, stond

Op 8 september hield De Mussen een
persconferentie om scenario’s voor de
toekomst te presenteren. Directeur
Nicoline Grötzebauch maakte op
basis van een cijfermatige onderbou
wing duidelijk dat de saneringen die
de gemeente voorstaat De Mussen in
een neerwaartse spiraal zullen bren
gen. Bestuur en directie zullen dan
binnen afzienbare tijd het besluit
moeten nemen de deuren te sluiten.
Zij deed, met steun van buurtbewo
ners en instellingen, waaronder de Jan
Ligthartschool, het Centrum Jeugd &
Gezin en het Vaillanttheater, een
dringend beroep op de gemeente om
De Mussen tegemoet te komen.
Binnenkort plant de raad een debat over
De Mussen.
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Van het bestuur
van bewoners
organisatie
Buurtstation
De tweede coronazomer kwam
qua temperatuur wat laat op gang.
Lange tijd wou het maar niet heel
warm worden. Toch hopen we dat
iedereen kan terugkijken op een
ontspannen tijd.

B

egin juli maakte
wethouder Bert van
Alpen in het Huijgens
park bekend welke plannen
gerealiseerd worden in het
kader van 'Stationsbuurt
begroot'. Maar liefst 5 plannen
komen in aanmerking voor
uitvoering, waarmee we een
groenere buurt gaan krijgen.
Het is de bedoeling dat de
bijbehorende werkzaamheden
binnen een jaar afgerond zijn.
De wethouder zette de indie
ners van de plannen in het
zonnetje met een cadeaubon,
te besteden bij ondernemers in
de buurt.
Vlak daarna werden we met z'n
allen opgeschrikt door het
afschuwelijke ongeluk en als
gevolg daarvan het overlijden
van Janet Duinkerke van
Bloemenwinkel Pluis.
De buurt verenigde zich in
verdriet en er werd veel steun
gegeven aan de nabestaanden.
Bloemen, briefjes en kaarsjes
voor de winkel, een crowdfun
dingactie om Janet een waardig
en mooi afscheid te geven, een
inzameling om een blijvende
herinnering aan haar te kun
nen maken en buurtgenoten
die in groten getale afscheid
kwamen nemen van Janet
tijdens de afscheidsplechtig
heid rond het Huijgenspark.
Het was hartverwarmend om te
zien hoe de buurt reageerde en
we zullen Janet niet vergeten.
Laten we Pluis ook de komen
de tijd blijven steunen.
Onlangs verscheen in het AD
nog een mooi eerbetoon aan
Janet.
Inmiddels heeft de gemeente
Den Haag bekend gemaakt

wanneer de werkzaamheden in
het kader van de herinrichting
van het Oranjeplein en de
Slijpmolen plaatsvinden, dus
een deel van onze buurt gaat
flink op de schop de komende
tijd. Tevens vinden er tussen
september en maart werkzaam
heden plaats aan de Utrechtse
baan, wat voor sommige
bewoners gevolgen kan heb
ben. Dit natuurlijk allemaal
naast de projecten die al lopen.
We blijven jullie via de beken
de kanalen (website, twitter,
facebook, leefbaarheidsover
leggen) informeren over alles
wat de buurt aangaat. Aan
weerszijden van dit stuk in
deze Hollands Spoor staan de
volledige gegevens van deze
kanalen en de actuele data van
het overleg. Overigens willen
we jullie, buurtgenoten, van
harte uitnodigen toe te treden
tot het bestuur van
Buurtstation. Versterking
kunnen we goed gebruiken,
want er komt veel op onze
buurt af de komende tijd en we
zijn onderbezet. Ook als je het
leuk vindt betrokken te zijn bij
een specifiek project (een
groenere wijk, duurzaamheid,
de nieuwbouw achter station
HS oftewel het Central
Innovation District etc.) ben je
van harte welkom.
Lijkt dit je interessant of wil je
meer weten? Mail dan naar
info@buurtstation.nl om
kennis te maken.

Groeten bestuur Buurtstation
Saskia, Maarten, Lucienne

Buurtstation is op maandag van 9.30 tot 11.30 uur
bereikbaar in Buurthuis
Parada, Van Limburg
Stirumstraat 280.
info@buurtstation.nl
Bewonersorganisatie
Buurtstation is een
stichting die op neutrale
basis een goed woon-,
werk- en leefklimaat in de
Stationsbuurt bevordert.
De belangen van de
bewoners staan hierbij
voorop. Buurtstation
bestaat geheel uit
vrijwilligers.
Het bestuur van de
stichting wordt elk jaar
gekozen door buurtbewoners op de bewonersavond.
In 2021 bestaat het bestuur
uit:
• Saskia Engelen
• Maarten Geel
• Lucienne de Roos
Betrokken en actieve
vrijwilligers vormen de
zogeheten ‘kerngroep’
van Buurtstation. Iedere
Stationsbuurtbewoner
die zich wil inzetten voor
doelen en/of activiteiten
van het Buurtstation is
hierbij van harte welkom.
Aanmelden:
info@buurtstation.nl
Leefbaarheidsoverleg
Het Buurtstation organiseert vijf keer per jaar het
Leefbaarheidsoverleg.
Buurtbewoners kunnen
ideeën of klachten over de
leefbaarheid van de
Stationsbuurt direct
bespreken met elkaar,
gemeenteambtenaren,
de wijkagent of de
woningcorporaties.
Data overleg 2021
29 september, 1 december
19.30-21.00 uur
Onder voorbehoud van
corona: hou de website
in de gaten.
www.buurtstation.nl/
leefbaarheidsoverleg
-stationsbuurt
Wijkmedia
Blijf op de hoogte over het
Buurtstation en ontwikkelingen in de Stationsbuurt:
• www.buurtstation.nl.
• twitter.com/buurtstation
• facebook.com/
2buurtstation
• instagram.com/
buurtstation
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Minibieb
in het park

Janet (boven) in beter
tijden met haar zus
Patrica en zoon

In memoriam
Janet Duinkerke
De Stationsbuurt is in diepe rouw om
het overlijden van Janet Duinkerke.
Een indrukwekkend afscheid liet zien hoe
waardevol zij werd gevonden door ons allen.

Z

oals de meeste buurtgenoten wel
weten: op dinsdagavond 27 juli reed
Janet Duinkerke van bloemenwinkel Pluis
op haar scooter over de Noordlandseweg
in ’s Gravenzande. De politie hield daar
een verwarde man staande die op het
fietspad reed. Toen een agent op hem
afliep gaf de man gas. De agent kon hem
ternauwernood ontwijken, Janet niet.
Geheel toevallig en buiten haar schuld op
het verkeerde moment op de verkeerde
plaats zijn werd haar noodlottig.
In de dagen na haar overlijden bleek
hoeveel dit teweeg bracht in de
Stationsbuurt: bloemen en krijttekenin
gen voor de deur van Pluis, talloze
kaarten vanuit de buurt werden verza
meld bij de Overkant en de Bordelaise en
via tikkies - een initiatief van buurtge
noot Anne Vokurka - werd meer dan
drieduizend euro bijeengebracht om bij
te dragen aan een memorabele uitvaart,
zoals haar familie dat graag wilde.
Honderden buurtgenoten kwamen op
zaterdag 7 augustus bijeen
om te zorgen voor een
indrukwekkend afscheid
van de buurt met fakkels,
een erehaag en bloemen die
op de kist werden gelegd. In
afwachting van de rouwau
to om Janet de laatste eer te
bewijzen verzuchtte een
van de aanwezigen: “Ik hoop dat Janet bij
leven ook wist hoezeer ze gewaardeerd
werd door de buurt.” Dat waren wijze
woorden. Want dat Janet gewaardeerd
werd, staat wel vast.

De plannen waren er
al lang, maar half
september was het
eindelijk zover. Het
Huijgenspark werd
verrijkt met de komst
van een minibieb, naar
een idee van buurt
bewoner Natalie Veen
via een oproep van
Zebra Welzijn.

Enkele herinneringen die in die dagen
voorbij kwamen op WhatsApp, Facebook
en in gesprekken:
 Van Janet kreeg je altijd een spekje als
het van je ouders mocht of, als het aan
Janet lag, ook twee en natuurlijk ook
eentje voor je broer of zus.
 Janet was altijd vriendelijk en bereid
tot een praatje met iedereen, mens en
dier (en dan bij voorkeur honden).
 Janet had altijd een goed advies over
welke klimplant het goed doet in een
zonnig stads geveltuintje of welke
bloemen het goed doen in een schaduw
rijke achtertuin.
 Elk jaar met kerst timmerde Janet
onvermoeibaar een kruis onder onze
kerstboom en pakte hem in zodat hij
makkelijk door het trapgat kon.
Waarschijnlijk hebben veel buurtgenoten
vergelijkbare ervaringen en herinnerin
gen. En eigenlijk is er ook een duidelijke
rode draad: Janet was een lieve, behulp
zame, graag geziene verschijning in de
buurt gedu
rende zo’n
jaar of twintig.
Het is intens
verdrietig, op
de eerste
plaats voor
haar zoon
Paul en haar
zus Patricia, dat ze zo jong en op zo’n
zinloze manier uit het leven gerukt is. De
Stationsbuurt is sinds deze zomer een
stukje minder kleurrijk.
~Vries Kool

N

atalie diende haar idee in voor de prijsvraag
‘beste idee van de wijk’. De minibieb sprak
de jury aan omdat dit bruikbaar is voor
iedereen: jong en oud. Het bestaat uit twee kastjes
en is geplaatst in het park vlak bij het terras van de
Bordelaise. In de eerste dag nam het aantal boeken
snel toe, bijeengebracht door gulle gevers in de
buurt. De collectie was meteen al heel divers, van
een roman van Marieke Lucas Rijneveld en een
kookboek van Silvia Witteman tot diverse kinder
boeken van de vermaarde Enyd Blyton.
Kom jij ook een boek ruilen en lezen uit de mini
bieb?
~Vries Kool / Josefine Martins
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Interview met
Jean-Bernard Maweja

“Met elkaar
zorgen voor
openheid
en dialoog”
De Stationsbuurt veiliger maken, ook
voor lhbti’ers met een niet-westerse
achtergrond. Dat heeft Jean-Bernard
Maweja voor ogen met de stichting
Queermind, die hij aan het oprichten is.

J

ean-Bernard woont sinds 1998 in Nederland. In dat
jaar kwam hij uit Kongo als 16-jarige naar Arnhem.
Het co-ouderschap met de moeder van zijn doch
tertje bracht hem drie jaar geleden naar Den Haag.
Omdat hij zich graag sociaal inzet en met mensen
wil werken, werd hij hier actief als bestuurslid bij
SpinozahofXL. De stadsoase is zijn favoriete plek
hier in de Stationsbuurt. Jean-Bernard houdt van
de buurt, maar ziet wel ruimte voor verbetering op
het gebied van acceptatie. De buurt mag dan wel
gemêleerd zijn, desondanks –of juist daardoor– er
vaart hij ook intolerantie naar mensen uit de
lhbti-groep. Zelf behoort hij tot deze groep en kan

“Ik zou graag
een veilige plek
willen oprichten
voor iedereen
die worstelt
met lhbti- en
afkomstkwesties”

hij uit ervaring spreken. “Ik merkte
bijvoorbeeld snel dat ik niet volledig
opgenomen werd door mensen uit
mijn eigen, Afrikaanse gemeenschap.
Ik heb het vermoeden dat dit ook zo is
voor anderen met een niet-westerse
achtergrond. Ik zou willen weten hoe
dat komt. Is het misschien kennisge
brek of angst voor het onbekende? Of
een geloofskwestie? Ik wil erachter
gaan komen door gesprekken aan te
gaan. Met elkaar zouden we kunnen
zorgen voor openheid en dialoog.”

Stationsbuurt Begroot
Zijn idee voor het organiseren van gesprekken over
lhbti en het aanleggen van een regenboogzebrapad,
kreeg veel stemmen bij Stationsbuurt Begroot. Dit
is de wedstrijd waar € 30.000 werd verdeeld voor
ideeën door en voor de buurt. Zijn idee werd echter
als ‘niet haalbaar’ beoordeeld door de gemeente en
kwam hierdoor niet in de eindselectie. Toch heeft
de wedstrijd veel opgeleverd. “Ik heb veel contacten
kunnen maken. Met particulieren, jongeren,
ondernemers en verschillende mensen bij de
gemeente. Dat zebrapad is niet het einddoel voor
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Nieuwe
buurtsportcoach

David van Wilgenburg
is de nieuwe buurtsport
coach in onze wijk.
Hij neemt het stokje over
van Casy El Bouhnani.

D

avid wil iedereen de mogelijkheid geven om te
sporten op zijn of haar manier. “Ik wil mensen
graag laten inzien dat ze tot meer in staat zijn dan ze
in eerste instantie denken.” Je kan David tegen
komen als je meedoet aan:
 Beweeg je Blij: leefstijlproject voor bewegen
(woensdag 9.00-10.00 uur) en goed eten (11.0012.00 uur). Interesse? Meld je aan.
 Fietsles voor volwassenen in groepsverband
(donderdag, fietsen zijn aanwezig): aanmelden kan
momenteel alleen nog voor de wachtlijst.
 Damesgym (donderdag): iedereen kan gewoon
aansluiten!

Lhbti
De afkorting lhbti
staat voor lesbisch,
homo, bi, trans,
inter. Het zijn letters
uit de lettersoep die
seksuele diversiteit
aantonen.
Met het regenboog
zebrapad wil
Jean-Bernard:
• Een symbool van
tolerantie in de wijk
• Op het zebrapad is
iedereen gelijk
• Er wordt (oog)
contact gemaakt…
• … en er wordt
voorrang verleend
• Het gaat over zien
en gezien worden

mij. Ik zie het als een communicatiemiddel, met
een boodschap van tolerantie en acceptatie. Het
zou een zichtbaar gespreksonderwerp voor de buurt
kunnen zijn. Uiteindelijk is mijn doel meer dan een
zebrapad alleen.”
Veilige plek
“Ik zou graag een onderkomen in de buurt willen
oprichten. Een veilige plek voor iedereen die
worstelt met vragen over lhbti- en afkomstkwesties.
Het is belangrijk dat deze plek op een laagdrempe
lige manier toegankelijk is. We kunnen er bijeen
komsten organiseren waar met elkaar gepraat en
gediscussieerd kan worden. Maar uiteindelijk zou
het ook als ‘safe house’, als opvang voor thuisloze
lhbti’ers, kunnen dienen. Iemand kan vanwege zijn
geaardheid geen onderdak meer hebben. Dat is
vreselijk maar dat gebeurt echt.”
Inmiddels is duidelijk dat het regenboogzebrapad
er toch zal komen. Jean-Bernard heeft hiervoor al
een toezegging gekregen van de wethouder. De
volgende stap voor hem is om met de gemeente te
kijken wáár we precies dit zebrapad binnenkort
kunnen oversteken.
~ Dennis Koot

Wil je meer weten over Beweeg je Blij, de
fietslessen of de damesgym? Bel of mail David!
Hij is te bereiken op 06 111 29 126 of via
david@buurtsportcoachdenhaag.nl.
~ Annemarijke Jolmers
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juli 1987, collectie
Dienst Stedelijke
Ontwikkeling

Uit de archieven

Gemeenteambtenaren
in de Stationsbuurt
Wist je dat er vroeger een kantoren
complex van de gemeente in de
Stationsbuurt heeft gestaan?
Op de hoek van Groenewegje en
Zieken stonden enkele gebouwen
waarin de Dienst Gemeentewerken
was gehuisvest tussen 1956 en 1995.

E

ind jaren 1980 werden plannen gemaakt
voor een nieuw stadhuis aan het Spui.
Daarin zouden zoveel ambtenaren kunnen
werken dat, verspreid over de stad, twintig gemeen
telijke panden leeg zouden komen te staan. Om het
plan voor dat nieuwe stadhuis -het huidige ‘ijspa
leis’- erdoor te krijgen werd aan de toenmalige
gemeenteraad beloofd dat op die plekken ongeveer
1.300 woningen, met name in de sociale huur, terug
zouden komen.
Het gebouw van Gemeentewerken in de
Stationsbuurt was de een na grootste locatie. Aan
het Groenewegje stond een gebouw van zeven
verdiepingen. Aan het Huijgenspark was het
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Column

Pinterest, bron onbekend

gebouw vier verdiepingen hoog. Hier waren afde
lingen van de gemeente gehuisvest die zich bezig
hielden met het vastgoedbezit van de gemeente. Er
was onder andere een architectenbureau wat
nieuwe gebouwen voor de gemeente ontwierp, maar
ook een vastgoedafdeling die zorgde voor het
beheer van gemeentelijke gebouwen en een onder
houdsafdeling. Deze laatste had op de binnenplaats
van het gebouw een loods waar hout, ijzerwaren en
elektra was opgeslagen.

Komkommer

E

en jaar of wat geleden was de
vergeten groente een hype.
Sindsdien ligt de pastinaak weer
prominent in de schappen van de
supermarkten en zie je her en der de snijbiet
op de groente-afdeling. In tegenstelling tot
de schorseneer, die echt onmogelijk is om
schoon te maken.

Oktober 1991, trappenhuis gebouw Gemeentewerken
collectie Dienst Stedelijke Ontwikkeling (Bert Mellink)

Voor de architecten was het fijn dat het gebouw
grote ramen had. Dit zorgde voor veel lichtinval. De
ramen waren van enkelglas en waren met stopverf
direct in de betonnen gevels geplaatst. Tegen de
jaren ’90 isoleerde dat niet zo goed meer waardoor
het ’s winters heel koud was en ’s zomers heel warm.

Juli 1978, collectie Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Nadat de ambtenaren vertrokken naar het stadhuis
aan het Spui, zijn de gebouwen gesloopt.
De Luikse architect Charles Vandenhove ontwierp
voor dit terrein de Croissant, een ellipsvormige rij
huizen, en aan het Huijgenspark een rij herenhui
zen met eronder een parkeergarage.
~Ashwin Jethoe

Naast dit soort groenten zijn er ook woor
den die in de vergetelheid zijn geraakt. Een
voorbeeld daarvan is “komkommernieuws”.
Vroeger gebeurde er hartje zomer weinig tot
niets in Nederland, zodat het nieuws dagen
lang kon worden beheerst door relatief
onbenullige zaken zoals de vermeende
signalering van een poema op de Veluwe
(Nederland leefde dagenlang mee) of de
plotseling dreigende verplichting om een
hamertje in de auto hebben, zodat de
bestuurder in koelen bloede een ruitje kon
intikken, zou hij te water zijn geraakt.
Vooral het krantje van Wakker Nederland
ageerde er destijds dagenlang tegen.
Deze zomer valt op dat er geen komkom
mernieuws meer is. Naast de constante
stroom berichten over stilstand in de
kabinetsformatie en de versoepeling/
verscherping van coronamaatregelen regen
de ernstige nieuwsfeiten zich aaneen, de één
nog dramatischer dan de andere. De chaoti
sche terugtrekking van Amerika en zijn
bondgenoten uit Afghanistan, de wederop
standing van de Taliban en de vluchtelin
genstroom die dat veroorzaakt. Over
stromingen in Limburg, Ardennen en
Sauerland met tientallen doden tot gevolg.
De kille moord in hartje Amsterdam op

Peter R. de Vries. En wat mij betreft als
heftigste nieuwsfeit de conclusie van de
verzamelde wetenschappers wereldwijd dat
het klimaat er nog slechter voorstaat dan we
al dachten. Ik wil niet dramatisch doen,
maar het eind van de mens op aarde is nog
maar een paar generaties verwijderd van nu
als er niet wereldwijd rigoureus wordt
ingegrepen. En dat is geen mening, maar
gebaseerd op we-ten-schap.
In de Stationsbuurt geldt dit ook. Vroeger
bleek bij terugkomst van vakantie dat een
bouwwerk was voltooid of juist met de
grond gelijk was gemaakt, zoals bijvoor
beeld een paar jaar geleden de voetbalkooi
bij de Uilebomen. Bij mij thuis leed dit tot
emotionele reacties bij de voetballende
jeugd, maar het was klein leed. Nu kwamen
we thuis en was een van de meest geliefde
winkeliers uit de buurt tot veler verdriet van
de sokken gereden door een verwarde
idioot.
Oh, wat gun ik de Stationsbuurt en de rest
van Nederland in 2022 een zomer, waarin
we ons onbekommerd druk kunnen maken
over het wel en wee van een bekende
Nederlander of het atypische gedrag van een
gesignaleerde uitheemse vogelsoort. En met
dat komkommernieuws gun ik ons ook een
nieuw vergeten woord, dat weer tot leven
wordt gewekt, zoals tolerantie of wellevend
heid. Daarover een volgende keer misschien
meer.

Vries
Kool
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Stationsbuurt groener
met winnende ideeën

Vrijwilligers gezocht!

Voor het begeleiden en rijden
van 60-plussers met uw eigen auto

Op 14 juli werden de zes winnende ideeën van ‘Stationsbuurt Begroot’
bekendgemaakt. De buurtbewoners die deze ideeën hadden ingediend,
kregen gezamenlijk € 30.000,-. Daarmee wordt binnen één jaar hun plan
uitgevoerd, samen met de gemeente. Dit zijn de winnende plannen.
3. Stop het wildplassen en –poepen.
In de Bocht van Guinea wordt het
wildplassen tegengegaan.
4. Groene oase. Dit gaat zorgen voor
meer groen en water, en stadsoases
met moestuintjes.
5. Groenste straat van de Stations
buurt, Oranjelaan. Links van de
Oranjelaan, zijn straks meer struiken
en bloemen (het dak van de
parkeergarage).
6. Groene loper naar Huijgenspark.
De Bocht van Guinea
krijgt een rustige, groene
uitstraling met vogel
vriendelijke beplanting.
Hollands Spoor zal de
uitvoering van de
plannen het komende
jaar blijven volgen.
~ Annemarijke Jolmers

Heeft u een eigen auto?
Bent u minimaal een dag(deel) per week beschikbaar?
Vindt u het leuk om 60-plussers te begeleiden en rijden
naar een afspraak?
Dan is vrijwilligerswerk bij Begeleiden en Rijden misschien iets voor u!

Meer weten?

Begeleiden en Rijden Centrum is te bereiken op 070 205 2700 voor
meer informatie en om aan te melden als vrijwillig chauffeur!
Kijk ook eens op Doejeookmee.nl voor nog veel meer vacatures.

Ondersteund door Xtra,
www.xtra.nl

062021/1.000/ZR/RL

1. Als Orac’s moeten, kunnen plan
tenbakken ook. De hoek van de
Croissant bij het Groenewegje/
Zieken krijgt plantenbakken, om het
daar mooier en gezelliger te maken.
2. Groene route van station Holland
Spoor naar het centrum. De Haagweide, het binnenterrein van de
Ellips, wordt een groene route.
Bijvoorbeeld met een muurschilde
ring, een picknicktafel of een
geveltuin.

DICK DE VRIES –
KAPPER EN KUNST
Tot 1 november
Expositie
Dick Buijtelaar
Geopend: donderdag,
vrijdag, zaterdag
of op afspraak
Stationsweg 133A
Den Haag
06 51719543

€7,50

Meewerken aan wijkkrant Hollands Spoor?

