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Wijkkrant
van de 
Stationsbuurt

Tasjes met 
maaltijden 

In restaurant Uno werd volop gekookt en overal 
stonden witte tasjes. Dat komt zo. Normaal 
betekent de Ramadan: iftar-maaltijden in de 

moskee. Door het coronavirus kon daar dit jaar geen 
sprake van zijn. Het bracht Fahid Akachar – in het 
dagelijks leven advocaat en moskeebestuurder – en 
Sehzad Mehr op het idee om in plaats daarvan 
vanuit Haagse moskees maaltijden te gaan verstrek-
ken aan arme Hagenaars, moslim of niet-moslim. 
Ze dachten aan 150 maaltijden per dag. Het werden 
er meer dan 700, gekookt door vrijwilligers, veelal 
jongeren. De Stationsbuurt werd het kloppend hart 
van de operatie, toen de eigenaar van restaurant 
Uno de keuken van zijn restaurant beschikbaar 
stelde om al die maaltijden te bereiden. Voor wie 
het gemist heeft deze foto. Hij is mooi, maar schuurt 
ook. Want: elk tasje staat voor een Hagenaar die 
moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen.

Ondanks dat je er niet 
kon dineren, was er  
op het brede deel  
van de Stationsweg,  
bij één restaurant  
volop bedrijvigheid. 

Fit blijven met 
buurtsportcoach  
Casy El Bouhnani

Funky 
binnenplaats 
Student Hotel

Fascinatie voor 
alternatieve 
geneeswijzen

4 7 11

Den Haag tijdens 
de lockdown
 
Fotograaf Sandra 
Uittenbogaart kreeg de 
opdracht van het Haags 
Historisch Museum en 
het Gemeentearchief 
om de lockdown in de 
stad vast te leggen. 
Wekenlang maakte  
zij foto’s van Den  
Haag, Hagenaars en 
Hagenezen onder 
bijzondere omstandig-
heden. Zij was ook in de 
Stationsbuurt te vinden 
en maakte foto’s van het 
parkleven in onze buurt 
en van de dakterrascon-
certen op de Bocht van 
Guinea.  
 
Meer werk zien van 
Sandra Uittenbogaart? 
Tot 1 maart 2021 is haar 
werk te bewonderen in 
Panorama Mesdag.  
In de tentoonstelling 
‘Candid’ geven vier 
aanstormende fotogra-
fen, waaronder Sandra, 
een niet alledaags 
perspectief op de 
badplaats  
cheveningen
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Velen van jullie gaven aan zich te willen inzetten voor 
jullie medebuurtbewoners en hebben daarna de handen 

uit de mouwen gestoken om gezamenlijk aan de slag te gaan. 
 
Zo heeft Ben Lachab van Resto van Harte de afgelopen 
periode maaltijden bereid voor kwetsbare bewoners in Den 
Haag. Zebra Welzijn heeft er samen met netwerkpartners en 
bezorgde buren voor gezorgd dat mensen die deze maaltijden 
goed kunnen gebruiken, in kaart werden gebracht. En samen 
met vrijwilligers uit de Stationsbuurt zorgen wij ervoor dat 
deze bewoners wekelijks voorzien worden van maaltijden, 
drinken en soms zelfs bloemen. Via deze weg wil ik alle 

vrijwilligers ontzettend 
bedanken voor hun 
hulp de afgelopen 
periode. Jullie hebben 
veel mensen ontzettend 
blij gemaakt.
Het leven zal nu lang-
zaamaan weer hervat 
worden. Hopelijk 
kunnen wij snel weer 
aan de slag met alle 
andere leuke projecten 
en initiatieven die klaar 
liggen om de buurt nog 
socialer, schoner of 
veiliger maken.

Oranjeplein weer open
Ten eerste is het Oranjeplein weer dagelijks open van  
15.00 tot 20.00 u. Streetsport is weer aanwezig met  
diverse activiteiten voor kinderen gericht op sport: 
• Woensdag van 12.30 tot 16.30 u: kinderen t/m 12 jaar
• Woensdag van 16.30 tot 18.00 u: kinderen vanaf 13 jaar 
• Vrijdag van 14.30 tot 16.30 u: kinderen t/m 12 jaar
• Vrijdag van 16.30 tot 18.00 u: kinderen vanaf 13 jaar
 
Hulp nodig? 
Heeft u hulp nodig? Bel ons dan op 070 2053003.  
U wordt dan doorverwezen naar de juiste hulpverlener.  
Wij verwachten u binnenkort ook weer op afspraak te  
kunnen ontvangen in Wijkcentrum Parada.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Of een 
idee voor de wijk? Mail mij dan via k.gans@zebrawelzijn.nl.
 
Kersten Gans  
(opbouwwerker Zebra Welzijn)

Hoe een stukje in onze wijkkrant te 
beginnen zonder open deur over 
corona? Lastig. 

Van het bestuur  
van bewoners
organisatie 
Buurtstation

Het is goed te zien dat onze wijk zich lijkt te redden. Onze actie Stationsbuur 
helpt Stationsbuur leverde veel vrijwilligers op, maar de vraag om hulp was 

beperkt. Veel ondernemers proberen de tering naar de nering te zetten en zijn 
boodschappen gaan bezorgen of gestart met afhaalmaaltijden. De bewoners-
commissie van de Croissant organiseerde een serie geslaagde concerten en via 
Zebra zijn maaltijden bezorgd bij bewoners in de wijk. Hopelijk kunnen we 
later dit jaar constateren dat de wijk er inderdaad naar omstandigheden goed 
doorheen gekomen is. Ik hoop vanzelfsprekend dat dat ook voor u en uw 
naasten geldt.

Veel projecten lopen ondanks de corona-maatregelen gewoon door. Ik praat u 
graag even bij over drie verkeersonderwerpen.

In 2019 is in het Leefbaarheidsoverleg twee keer stil gestaan bij de verkeerssitu-
atie in de wijk: in januari bespraken we de toenmalige knelpunten met onder 
andere de wijkagent en medewerkers van gemeente Den Haag. In november 
presenteerden bewoners de resultaten van hun snelheidsmetingen in samen-
werking met Veilig Verkeer Nederland, en gaf de gemeente aan wat zij al dan 
niet zou doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Meest concrete toezeg-
ging was het steiler maken van de plateaus op de Stationsweg. Dit zou de 
snelheid daar verder moeten verlagen. Bij de gemeente staan alle seinen op 
groen en men is bezig de werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Er is nog geen 
planning beschikbaar, maar hopelijk is het dus snel zover!

Het blijft wachten op realisatie van de knips (afsluitingen met behulp van 
pollers) op de Hoefkade en de Parallelweg, waarmee het doorgaand verkeer uit 
onze wijk geweerd wordt. In de raadsvergadering van oktober 2019 werd een 
motie aangenomen die aandrong op heroverweging van de poller op de 
Parallelweg. Op 28 mei is de reactie van het college op de motie besproken in de 
commissie Leefomgeving: het college wil de plannen (gelukkig) ongewijzigd 
doorzetten. Buurtstation sprak in tijdens de commissievergadering. Het is op 
moment van schrijven niet bekend of de motie ook nog besproken wordt in de 
gemeenteraad en zo ja, of dit tot wijziging van de plannen leidt. Het is dus 
helaas nog even afwachten of de realisatie van de verkeersmaatregelen deze 
zomer start.

Na realisatie van de poller op de Hoefkade is het werk daar niet klaar: de 
gemeente is van plan om de Hoefkade in te richten als Sterfietsroute: asfalt 
eruit, klinkers erin en meer groen. Dit moet een aantrekkelijker en veiliger 
fietsroute opleveren. Voor de zomer stond een bewonersbijeenkomst gepland; 
die is verplaatst naar dit najaar.

Tot slot: op moment van schrijven zijn de terrassen van de horeca nét heropend 
maar verder zal er komende maanden weinig te doen zijn in de wijk. Na de 
zomer hoopt Buurtstation weer activiteiten te kunnen organiseren. Ik wens u 
een goede zomer toe en hoop u in september weer te kunnen treffen bij een 
bijeenkomst van Buurtstation.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 
Nol Witte
voorzitter

Buurtstation is op maan-
dag 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 buurtbewo-
ners op de bewonersavond.
In 2020 bestaat het 
bestuur uit:
• Nol Witte (voorzitter)
• Lucienne de Roos
• Saskia Sanders-Engelen
• Zi Wat
• Yvonne Wilkens

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

Leefbaarheidsoverleg
Het Buurtstation organi-
seert vijf keer per jaar het 
Leefbaarheidsoverleg. 
Buurtbewoners kunnen 
ideeën of klachten over de 
leefbaarheid van de 
Stations buurt direct 
bespreken met elkaar, 
gemeenteambtenaren,  
de wijkagent of de 
woningcorporaties.
Data overleg 2020
16 september,  
25 november  
19.30 - 21 u,  
Student Hotel, 
Classroom 2+3,
Hoefkade 11.
www.buurtstation.nl/ 
leefbaarheidsoverleg 
-stationsbuurt

Blijf op de hoogte over het 
Buurtstation en ontwikke-
lingen in de Stationsbuurt:
• www.buurtstation.nl.  
• twitter.com/buurtstation
• facebook.com/
2buurtstation
• instagram.com/
buurtstation
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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 3.500 stuks.
De krant wordt huis- 
aan-huis bezorgd in de 
Stationsbuurt en bij 
winkels en horeca in 
stapeltjes neergelegd.

Advertentieprijzen
Hele pagina 1000mm²:  
€440
1/2 pagina 500mm²: 
€220
1/4 pagina 250mm²: €110
1/6 pagina 125 mm²: €55
1/12pagina 65 mm²: €35
Inclusief gratis hulp bij de 
opmaak van een advertentie

Privé-berichten zoals 
wensen, aankondigingen, 
oproepen, e.d. kunnen 
ook als advertentie 
geplaatst worden.
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Beste 
Stations
buurters,

Jullie wijk komt langzaam 
weer op gang. Uit een enquête 
onder Stationsbuurters bleek 
dat er meer hulpaanbieders 
dan hulpvragers zijn. 

Als ik op een zonnige vrijdagmid-
dag binnenloop, ontvangt 

Abdallah me uiterst vriendelijk. Hij 
laat me, terwijl ik een boodschapje 
doe, de dadelkoekjes proeven die hij 
zelf gebakken heeft, een van de vele 
specialiteiten van Deli Argana. Een 
dag later is El Yazid, zijn vader, er ook. 

Samenwerkende oom en neef  
El Yazid vertelt hoe Deli Argana in de 
Stationsbuurt terecht is gekomen. Hij 
was bezig met een marktonderzoek 
om arganolie te importeren. Argan is 
een boom die alleen in het zuiden van 
Marokko groeit. De olie is exclusief 
en wordt zowel gebruikt voor culinai-
re doeleinden als voor verzorging van 
huid en haar. Een heel bijzonder 
product.  
Youlal Oogzorg – de eigenaar is een 
neef van El Yazid – zat in dezelfde 
periode wegens een verbouwing 
tijdelijk met zijn winkel op 
Stationsweg 82. Zijn plan was om de 
twee panden samen te voegen en zo 
de zaak uit te breiden. Technisch 
bleek dit niet mogelijk. Toen kwam 
hij bij zijn oom El Yazid of dit pand 
niets voor hem was. Zo zijn oom en 
neef gaan samenwerken. 

Het beste van het beste 
In de winkel strijden diverse lekkere 
geuren om de aandacht. Een snelle 
blik geeft een groot aantal lekkernijen 
te zien: olijfolie om zelf te tappen, 
dadels, honing, noten, koffie, thee, 
voedingssupplementen, geneeskrach-
tige kruiden. Gevraagd naar het idee 
achter de winkel legt El Yazid uit: 

“Een winkel als deze is er nog niet in 
deze buurt. We verkopen natuurpro-
ducten. Bijna alles is biologisch. Veel 
van wat hier ligt kan je op geen andere 
plek in de buurt krijgen. Ook belang-
rijk: we zijn een winkel voor iedereen. 
We verkopen producten uit allerlei 
zuidelijke landen, niet alleen uit 
Marokko. En als ik iets verkoop wil ik 
altijd het beste van het beste.”  
Gevraagd naar producten waar hij 
trots op is, hoeft El Yazid niet lang na 
te denken: “White Pearl kokosolie. De 
beste kokosolie die er is. Die kan je 
alleen bij mij kopen of op internet. En 
de thee van Tea of Life. De importeur 
heeft voor ons een uitzondering 
gemaakt. Wij zijn de enige winkel aan 
wie hij levert.”  Daarna gaat El Yazid 
enthousiast over op de voedingssup-
plementen, een onderwerp waarin hij 
zich de laatste tijd steeds meer 
verdiept.

Toekomst 
El Yazid is ooit begonnen als tolk-ver-
taler, maar dat was uiteindelijk niets 
voor hem. Hij is ondernemer en heeft 
veel verschillende dingen gedaan. Hij 
is blij dat hij nu in de Stationsbuurt 
terechtgekomen is. ”In 1988 toen ik in 
Nederland kwam was dit geen goede 
buurt, maar er is veel verbeterd.” Deli 
Argana is hier om te blijven. Dat komt 
ook door zijn zoon Abdallah. El Yazid 
is de zaak begonnen en Abdallah staat 
nu in de winkel, maar het is de bedoe-
ling dat vader en zoon in de toekomst 
meer gaan samenwerken en zaken-
partners worden. 
~ Vries Kool

Sinds april zit op Stationsweg 82 
delicatessenwinkel Deli Argana. 
Hollands Spoor ging een kijkje nemen  
bij vader en zoon El Yazid en Abdallah. 
Hun oliën en dadelkoekjes zijn een 
aanwinst voor de buurt. 

Nieuw in de 
Stationsbuurt:  
Deli Argana

El Yazid en Abdallah van Deli Argana (Foto: Jonas Kool)
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Stel: je voelt je 
vaak wat moe en 
lusteloos, hebt 
misschien wat 
vage klachten.  
Je hebt al jaren 
niet meer echt 
aan beweging of 
sport gedaan, of 
misschien wel 
nooit. Je vindt 
het tijd om wat 
fitter te worden, 
maar waar  
begin je? Dan is 
buurtsportcoach  
Casy El 
Bouhnani er 
voor jou, om je 
te helpen die 
eerste stappen  
te zetten.   
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Casy (spreek uit ‘Keesie’, haar Engels 
klinkende roepnaam) weet uit eigen 
ervaring hoe zwaar het kan zijn om 
vanuit het niets te gaan bewegen. Op een 

zonnig Oranjeplein vertelt ze over haar persoonlijke 
pad. Een jaar lang lag ze op bed, kon niks. Dan blijft 
er weinig over van je spieren. “Als het me was gelukt 
om te douchen had ik al topsport geleverd”, herin-
nert ze zich. In heel kleine stapjes heeft ze zichzelf 
sterker gemaakt en zich teruggeworsteld naar een 
actief leven. “En toen ik eenmaal weer wat kon liep 
ik juist te hard van stapel, met een knieblessure tot 
gevolg.” Kortom: deze vrouw heeft het allemaal 
gezien en meegemaakt. 

Ze volgde bovendien een opleiding Psychosociaal 
counselor en liep stage in het welzijnswerk. Kent 
verschillende culturen van binnenuit en had een 
jeugd die haar wendbaar heeft gemaakt. Casy kan 
met iedereen omgaan en is geknipt voor dit werk. 
Zelfs alle excuses die je kan bedenken om maar niet 
te hoeven sporten (geen tijd, te druk, teveel aan 
mijn hoofd), heeft ze al gehoord.

Zes maanden begeleiding
In januari is ze begonnen als buurtsportcoach voor 
de Stationsbuurt en Rivierenbuurt. Deze coaches – 
in totaal zes in Den Haag – zijn in het leven geroe-

pen om de gezondheid van mensen te bevorderen. 
In onze wijk is dat nodig: te veel bewoners hebben 
bijvoorbeeld hoge bloeddruk, diabetes, overgewicht 
of ze voelen zich depressief of eenzaam. De buurt-
sportcoach is er voor alle volwassenen en geeft zes 
maanden lang begeleiding. Helemaal gratis. Het 
idee is dat mensen daarna de motivatie hebben om 
uit zichzelf te blijven bewegen. “Na zes maanden zit 
het in je systeem en kunnen we je loslaten.”

Beter leven én geld besparen
In wijken waar al langer een buurtsportcoach actief 
is, is al gebleken dat deelnemers met diabetes hun 
medicatie konden verminderen: hun bloedsuiker-
spiegel gaat omlaag. “En een vrouw ging steeds met 
vage klachten naar de huisarts, die haar maar 
doorstuurde naar allerlei specialisten voor nader 
onderzoek. Er kon elke keer niks worden gevonden, 
maar die vrouw moest wel elk jaar de eigen zorgbij-
drage van 385 euro betalen. Nu is ze gaan bewegen, 
voelt zich beter, gaat minder vaak naar de huisarts 
en naar specialisten, en spaart veel geld uit!” Tel al 
dit soort mooie voorbeelden bij elkaar op, en je zou 
heel Nederland gezonder maken en de landelijke 
zorgkosten kunnen verlagen. “Ook al lukt dat 
misschien wel nooit”, lacht Casy, “dat is wel waar ik 
het voor doe.” 

Mentaal groeien 
Hoe groot en misschien wel onbereikbaar haar 
ambitie, met praktische activiteiten op buurtniveau 
krijgt Casy toch heel wat in beweging. In de korte 
tijd vóór corona kreeg ze al mensen doorverwezen 
via huisarts en welzijnswerk. Ze heeft gemerkt: het 
vertrouwen moet groeien, mensen kijken het even 
aan. Ze horen graag eerst van een ander dat het 
goed bevalt. Die mond-tot-mondreclame begon in 
maart net te lopen. “Uiteindelijk heb ik zelfs in 
coronatijd toch spontane aanmeldingen gehad. 
Mensen zien het bijvoorbeeld op Facebook of zijn 
via-via toch enthousiast gemaakt.”

Toen corona uitbrak schakelde ze in een week over 
naar online lessen. Zo kon iedereen via Skype en 
Zoom vanuit huis toch blijven bewegen. Ouderen in 
de risicogroep die nét wilden gaan meedoen met de 
wandelgroep, kweken thuis onder Casy’s begelei-
ding al maanden sterkere benen voor straks, als het 
weer mag. “Ik zie mensen groeien, al is het maar 
door één keer per week te wandelen.” Ze weet uit de 
psychologie: met alleen praten komt je brein niet in 
actie. Daar is beweging voor nodig. “Met sport kan 
ik mensen mentaal echt verder helpen.”
~ Annemarijke Jolmers

P Vanaf juni, ook in de zomer, is 
er elke donderdagmiddag 
sportles op het Oranjeplein. 
Tussen 16 en 18 uur is er een 
les voor verschillende ni-
veaus. De lessen zijn geschikt 
voor zowel mannen als 
vrouwen.

P Casy heeft al drie verschillen-
de lessen opgezet, maar gaat 
graag in op speciale wensen 
uit de wijk.

P Ze is druk bezig om een 
binnenlocatie in de 
Stationsbuurt te regelen, 
zodat er dichtbij ook groeps-
lessen binnen kunnen worden 
gegeven. Nu gebeurt dit nog 
in Vliethage in Laak.

 
P Casy zoekt nog buurtbewo-

ners die op vrijwillige basis, 
bijvoorbeeld als stage, de 
sportlessen van haar kunnen 
overnemen.

 
P Start met wandelen: er is een 

wandelgroep waarvan de 
leden voorlopig nog niet bij 
elkaar komen, maar wel 
allemaal apart blijven oefe-
nen. De landelijke Wandel 
Challenge zal zijn van 1 
september tot 14 november  
(tevens Wereld Diabetes 
Dag):  
www.rivierenbuurt.buurt-
sportcoachdenhaag.nl/
nationale-diabetes-challenge/

 
P Iedereen die wil beginnen 

met bewegen, kan contact 
opnemen met Casy via  
06 22620442 (di t/m do)  
of via casy@buurtsportcoach-
denhaag.nl.  
Meer informatie op  
www.rivierenbuurt.buurt-
sportcoachdenhaag.nl  
(ook voor de Stationsbuurt).

“Na zes 
maanden  
zit het in  
je systeem  
en kunnen  
we je 
loslaten.”

Toen we in maart begonnen te 
beseffen dat Covid-19 
rondwaarde door het land 

gebeurde er nog iets anders. Hoe 
hoger de sterftecijfers die ons dage-
lijks vanuit Bilthoven bereikten, hoe 
meer initiatieven er ontstonden om 
iets goeds te doen voor anderen. 

Dit positieve virus kreeg ook onze 
buurt te pakken. In de eerste dagen 
van de crisis kwam ik twee vrouwen 
tegen in de wijk die lieve leuzen op de 
stoep aan het krijten waren. In 
diverse appgroepen werd opgeroe-
pen toch vooral inkopen te doen bij 
ondernemers in de buurt die het 
moeilijk hadden. Op het dakterras 
van de toren in de Bocht van Guinea 
werd op vier dinsdagmiddagen een 
concert gegeven, georganiseerd door 
buurtgenoten, speciaal voor de 
bewoners van de Croissant die in hun 
deuropening van de muziek konden 
genieten. Van Radar Love tot 
Edelweiss en Geef mij maar 
Amsterdam, de meest uiteenlopende 
genres kwamen voorbij.

Vrijwilliger
Ikzelf gaf me op naar aanleiding van 
een oproep van het Buurtstation om 
als vrijwilliger buurtgenoten te 
helpen. Ik werd gekoppeld aan 
Kersten Gans van Zebra Welzijn, die 
mensen zocht om op zaterdagmiddag 
eten te bezorgen bij ouderen en arme 
gezinnen in de buurt. In de vijf keer 
dat ik op zaterdagmiddag met zware 
tassen met verse maaltijden door de 
buurt fietste heb ik tal van nieuwe 
buurtgenoten leren kennen.

 

Food for 
thought

Column

Vries
Kool

Zo was er de lieve mevrouw D van in 
de tachtig met haar zieke man die ze 
helemaal alleen verzorgde, omdat 
door corona de thuiszorg even niet 
meer kwam. We maakten elke keer 
een opgewekt praatje en die ene keer 
dat ik doorvroeg hoe het nu echt met 
haar ging, zei ze met een zucht:  
“Ik ben moe, zo moe.” En er was de 
vrolijke meneer E met zijn fleurige 
kleren, die altijd de indruk maakte zo 
een salsadansje te gaan inzetten. Bij 
de familie M, een paar deuren verder 
bij een redactielid waar ik wel eens 
ben geweest, fungeerden kranten als 
gordijnen en lag geen vloerbedekking 
op de grond. Mevrouw O met twee 
kleine kindjes, het bed in de woonka-
mer en de gordijnen dicht, was altijd 
zo blij met de tasjes die ik kwam 
brengen. En dan niet te vergeten 
mevrouw L die de laatste keer uitge-
breid bedankte voor het lekkere eten 
en vertelde dat het een uitkomst voor 
haar was, met een pensioen van 30 
euro en die steeds maar hogere huur. 
“En”, zei ze, “ik zag net op TV dat het 
morgen moederdag is. Ik heb geen 
kinderen. Dus ik dacht: bij mij komt 
er niemand zwaaien. En toen belde jij 
aan, m’n schat.” 

Corona heeft me opgeleverd dat ik 
andere kanten van de Stationsbuurt 
en zijn bewoners heb leren kennen. 
Mijn gedachte erbij: als we dan toch 
naar dat nieuwe normaal moeten, laat 
het dan niet zijn dat we anderhalve 
meter afstand houden, maar dat we 
een beetje dichter bij elkaar komen.
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Binnenplaats 
The  
Student 
Hotel 
omgetoverd 
tot 
kleurrijkste 
plein van  
Den Haag

United Painting heeft op de 
binnenplaats van The Student 

Hotel een ontwerp van Anna Taratiel 
geschilderd. De binnenplaats is 
daarmee omgetoverd tot het kleur-

rijkste plein van de stad. United 
Painting heeft hiervoor samenge-
werkt met bewoners van SOZA – het 
voormalig ministerie van Sociale 
Zaken waar statushouders en jonge 

Hagenezen samen wonen volgens de 
co-living formule. SOZA-bewoner 
Kinan Faraj: “Mijn passie voor beeld 
en ontwerp draag ik altijd bij me. 
Kleuren zijn mijn leven en ik aarzel 

niet om op elke plek meer leven toe 
te voegen.” United Painting richt zich 
op een inclusieve samenleving aan de 
hand van grootschalige kunstwerken. 
~ Lobke Zandstra

Sonia Sin komt aangefietst. 
Haar hond speelt al 
enthousiast in het park met 
andere honden. Uit haar tas 
haalt ze een mooi groot brood. 
“Zelfgebakken, de starter voor 
zuurdesem kreeg ik van een 
vriendin. Het duurt een week 
voordat het goede natuurlijke 
gist wordt, maar het lukt 
steeds beter!” Ze heeft een 
reddingsplan voor het groen 
in onze omgeving.

Sonia woont in de Rivierenbuurt en werkt aan 
het Huijgenspark. Vanaf haar kantoor kijkt ze 
elke dag uit op het park met de meer dan 100 

jaar oude bomen. Vorig jaar deed ze een klein briefje 
bij alle omwonenden in de brievenbus: Hulp nodig 
voor het Huijgenspark. Het was een soort ‘wake up 
call’, een roep om hulp voor het park. Het briefje 
bevatte een paar tips hoe we als omwonenden de 
droogte te lijf kunnen gaan. Vorig jaar was het 
wekenlang droog, het gras werd steeds geler en 
Sonia vreesde voor de bomen. Ook nu is het gras 
geel en wordt het park steeds zanderiger. 

People, Profit, Planet
Sonia, geboren in Chicago, is voor de liefde naar 
Nederland gekomen. Ze werd zich in de 70er jaren 
bewust van de noodzaak om duurzamer met het 
milieu om te gaan. Ze heeft in Zuid-California 
gewoond, waar ze experimenteerde met droogte en 
het probleem van wateropslag. Sonia heeft een 
mode-achtergrond en werkte bij het kledingbedrijf 
Mexx. Ze reisde daarvoor naar veel landen en zag 
wat de productie van katoen, met name voor 
spijkerbroeken, kostte aan water. In 1996 was er een 
conferentie van het Social Venture Network (SVN), 
een platform van inspirerende en visionaire onder-
nemers die verbeterconcepten introduceren voor 
mens en milieu. Zij riepen op tot meer soci-
aal-maatschappelijk ondernemen en duurzame 

productie (‘People, Profit, Planet’). Sonia probeerde 
haar baas bij Mexx over te halen het roer om te 
gooien. Helaas leverde dat zo veel strijd op dat ze in 
1997 werd ontslagen. Ze ging verder op haar inge-
slagen weg en ging werken bij Nature et 
Découvertes, een Frans winkelconcept dat de 
oprichters van Body Shop Benelux uit Frankrijk 
naar Nederland hebben gebracht. 

Saamhorigheid 
Ze ziet wat droogte in veel landen teweeg brengt. Ze 
wil zich ervoor inzetten voor nu, maar ook voor de 
toekomst van de kinderen van nu. In deze tijd van 
corona is ze zich nog meer bewust van haar eigen 
omgeving. De Stationsbuurt vindt zij de beste wijk 
van Den Haag. “Zo’n enorme mix aan mensen: 
normale mensen, studenten, ondernemers, docen-
ten, ‘creatievelingen’, winkels, horeca. De co-
ronapandemie heeft mensen doen inzien dat 
saamhorigheid belangrijk is.” 
Sonia onderzoekt wat zij zelf daaraan kan bijdragen. 
Brood bakken, verbouwen van eigen groenten, 
composteren met wormen, volgen van een imker-
cursus: ze blijft zich ontwikkelen en leerde onder 
andere dat de wilde bijen niet mogen uitsterven. 

Sonia is nu al jaren partner in Studio Schrofer, 
bureau voor meubeldesign. De meubels die zij 
ontwerpen worden fabrieksmatig gemaakt, in 

Nederland en ook in verre landen. Ze zijn druk nu. 
De fabricage wordt verlegd; als gevolg van de crisis 
kunnen sommige landen niet meer leveren. Sonia 
merkt dat er nieuwe wegen worden ingeslagen. Ook 
voor de productie van meubels is duurzaamheid 
van belang en het bureau wil daar graag aan bijdra-
gen met hun vormgeving.

Sonia’s tips voor het Huijgenspark
1. Zet een emmer onder de douche voor en tijdens 

het douchen.
2. Gebruik een minimale hoeveelheid zeep.
3. Gebruik dit water (ongeveer 4 liter): als het 

koeler is, rond 22:00 uur, sprenkel je het water 
bij de planten direct voor je huis.

4. Ga elke dag iets verder, zodat het hele park is 
bewaterd.

5. Als iedereen rond het Huijgenspark dit doet, zal 
binnen een paar weken het gras weer groener 
zijn en kunnen we gezonde bomen hebben. 4 
liter pp van +/- 200 bewoners= 800 liter per 
dag.

Het laatste punt is wel iets om over na te denken: 
Zou het ons lukken om het park en de bomen 
gezond te houden voor nu en in de toekomst?  
En wat is daar nog meer voor nodig?
~ Angelina Adam

Hulp  
nodig  
voor het 
Huijgens
park
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Een winkel die al zo’n 8 jaar op de 
Stationsweg zit, is Africa Sky. 
Daarvoor had eigenaresse Ama haar 
winkel in de Bazaar op de Hoefkade, 
waar nu het Student Hotel zit. Op de 
nieuwe etalageruit moet de naam 
Africa Sky nog  worden geschilderd. 

Het is best druk, 
dus soms krijgt ze 

hulp. Alleen tijdens 
de lockdown was 

het rustig. 
Mensen 
waren erg 
bang om het 
virus op te 
lopen; ze 
meden de 
buurt of 

kwamen met 
de auto. 

Inmiddels zijn 
de maatregelen 

wat versoepeld. Dat 
is in de winkel duidelijk 

te merken: om 16:00 uur 
is het er gezellig druk. 
Er komen veel kinde-
ren en jongeren langs. 
“Die zijn gek op de 
Amerikaanse produc-
ten”, vertelt Ama. Zij 

komt oorspronkelijk uit 
Komasi in Ghana, maar 

ze is er al jaren niet meer 
terug geweest. Ze heeft daar 

kinderen en kleinkinderen wonen. 
Ama beheert de webshop, waar een 
groot deel van de klanten hun pro-
ducten bestelt die ze later in de winkel 
op de Stationsweg kunnen ophalen. 
Zodoende heeft ze klanten uit de 
wijde omgeving. Veel klanten komen 
uit Ghana, maar wonen al jaren hier 
en hun kinderen zijn hier geboren en 
opgegroeid. Jongeren die hier geboren 
zijn spreken vloeiend hun twee, of 
eigenlijk drie, talen: Nederlands, 
Ghanees en Engels. Ook veel 
Surinaams. Ama verklaart: 
“Surinaamse mensen in de buurt 
hebben vaak hun roots in Ghana.” 
De hele winkel is een feest van kleu-
ren en producten. Vroeger zou je het 
een ‘Winkel van Sinkel’ noemen (zie 
kader). De winkel is niet groot, maar 
er is van alles te koop voor elke 
leeftijdscategorie. Hij is zorgvuldig 
ingericht: het snoep en de frisdrank 
dicht bij de ingang, voor de snelle 

passant. Natuurlijk ontbreken ook de 
maskers (tegen het coronavirus) niet: 
kleurige van Afrikaanse stof of de 
saaie lichtblauwe. 

Snoep, stoffen, shampoo  
en fufu
Opgestapeld tot aan het plafond zijn 
de Afrikaanse stoffen, geweven of 
bedrukt; ook de beroemde ‘super wax’ 
van het Nederlandse bedrijf Vlisco uit 
Helmond. “Op dit moment worden 
die stoffen en jurken niet zo uitge-
stald. Alle evenementen zijn verbo-
den, dus heeft het geen zin om er 
reclame voor te maken”, vertelt Ama. 
“Nu zijn ook de hogescholen dicht. 
Normaal komen hier ook veel studen-
ten van de kunstacademie voor de 
stoffen.” Toch komt er een dame 
binnen die stiekem een paar feest-
schoenen met veel glitter en hoge 
hakken past.

Er is een ruime keus aan producten 
voor het haar, vlechten voor extensi-
on, en allerlei crèmes en shampoos. 
Dieper naar achter zijn de etenswaren 
te vinden: allerlei soorten meel, fufu, 
rijst, bonen, maar ook verse producten 
zoals yam (smaakt als aardappel), 
pepers en bananen. “Hier komen met 
name de wat oudere mensen voor.” 
Ama vertelt: “Op dit moment is het 
assortiment verse producten uit 
Ghana en andere tropische landen 
beperkt. Er is weinig aanvoer omdat er 
niet wordt gevlogen vanwege corona.”

Het is mede dankzij het internet dat 
Africa Sky goed weet te overleven in 
deze tijd. Ze hebben een website 
africasky.nl en zijn op Instagram te 
vinden @AfricaSkyDenHaag.
~ Angelina Adam

All-Labels is de tweedehands 
kledingwinkel op Stationsweg 55, 
tegenover het park tussen restaurant 
Winston & Wei Wei en de Gall & Gall. 
Er is van alles te vinden: van schoe-
nen, accessoires en sieraden tot 
tassen, laarzen en nog veel meer. Voor 
mannen en vrouwen is er voor een 
klein prijsje voor elk wat wils. 

Eigenaresse Willeke is al langer 
actief in allerlei kringloopwin-

kels. Iets meer dan acht jaar geleden 
besloot ze voor zichzelf te beginnen 
en streek ze neer aan de Stationsweg. 
Door de jaren heen heeft Willeke het 
publiek zien veranderen. Vroeger 
waren dat vaker mensen die niet 
zoveel te besteden hadden. Nu echte 
vintage shoppers, milieubewuste 
mensen en mensen die naar meer 
bijzondere dingen op zoek zijn, 
bijvoorbeeld kleding voor in een 
toneelstuk. Maar ook vaak genoeg 
mensen die het als een sociale aange-
legenheid zien en elke dag even 
komen kijken of er nog iets nieuws is. 
De buurt heeft ze niet veel zien 
veranderen in al die jaren. Dat was 
ook niet nodig volgens haar: ze vond 
de Stationsbuurt al een van de leukste 
buurten van Den Haag. Wel vindt ze 
de buurt erg opgeknapt sinds de 
nieuwe bestrating. Hierdoor heeft ze 
ook meer klanten gekregen: dagjes-
mensen, toeristen en studenten, maar 
ook mensen die al 30 jaar in de buurt 
wonen komen winkelen bij 
All-Labels. Hierdoor 
ontstaan gesprekken 
tussen bewoners die 
elkaar nooit eerder 
hebben gesproken. 
De winkel dient zo 
dan ook als een 
soort buurthuis. 
Soms wordt er 
meer Engels of zelfs 
Spaans gesproken 
dan Nederlands. 

Volgend leven
Ook werkt All-Labels 
samen met andere buurtbewoners. Zo 
geeft Willeke kledingstukken waar ze 
niets meer mee kan aan Beppie (zie 
artikel op volgende pagina, red.). Die 
maakt er handgemaakte knuffels van, 
nu te zien in de etalage naast All-
Labels. Verder zamelt Willeke kinder-
kleding in voor Clear Mind, een 
stichting in Ghana voor verslavings-
zorg en begeleid wonen en werken. 
Deze stichting heeft voor de corona-
bestrijding ook mondkapjes gemaakt. 
Ze zijn te koop in de winkel en de 
opbrengst gaat naar de stichting. Een 
lichtpuntje voor All-Labels in de 
coronatijd: er wordt veel kleding 
gedoneerd. “Mensen uit de buurt 
kunnen altijd kleding komen done-
ren tijdens openingstijden. De kle-
ding hoeft niet uitgesorteerd te zijn of 
netjes opgevouwen, maar wel gewas-
sen.” Wat kan je allemaal doneren? 
Van sokken tot broeken en van bh’s 
tot vintage kleding. Willeke heeft 
voor elk kledingstuk wel plaats in 
haar winkel. Kinderkleding die 
gedoneerd wordt, wordt gegeven aan 
een buurtbewoner die tevens kleding 
inzamelt voor een goed doel. De 
zomerkinderkleding gaat naar de 
stichting in Ghana. Willeke kan met 

alles uit je kledingkast wel wat, en 
ze zorgt ervoor dat jouw 

oude verstofte kleding 
weer een mooie 

toekomst krijgt.   

Wil je iets done-
ren? Breng het 
langs of neem 
contact op met 

Willeke:  
tel. 06 45580678.

~ Josefine Martins

De culturele sector 
heeft het moeilijk, lezen 
we dagelijks in de krant.  
Met hun creativiteit zoeken ze naar 
wegen om het hoofd boven water te 
houden, blijkt ook uit het verhaal van 
Beppie van den Broek.

Beppie woonde ooit 25 jaar 
geleden aan het Huijgenspark. 

naast het huis van de beroemde 
vermoorde dame - of eigenlijk werd 
haar moordenaar beroemd door de 
kermisattractie Kop van Jut. Beppie 
woonde er in een anti-kraakpand, 
voor een lage huur en met een ‘kilo-
meters’ lange achtertuin en een 
heerlijk weids uitzicht op het park. 
Vanwege de sloop, voor de nieuw-
bouw van architect Charles van den 
Hove, verhuisde ze naar de 
Repelaerstraat. Dat was even wennen; 
weg dat mooie uitzicht. Ze woont er 
met plezier, met genoeg ruimte om 
thuis te experimenteren en lessen 
voor te bereiden. De lessen zelf geeft 

ze op verschillende 
locaties buitens-

huis. Beppie 
werkt op 

scholen als 
vakdocent 
op het 
gebied van 
textiele 

werkvor-
men. Ze 

bedenkt leuke 
opdrachten als 

‘eigen kleding 
restylen’, eigen tas of knuffels 

maken, stempelen, schilderen.  
Haar ideeën zijn eindeloos en kinde-
ren vinden het leuk. De scholen 
gingen dicht en nu ze weer voorzich-
tig opengaan, stellen ze toch de 

hand-
vaardig-

heidslessen uit 
tot september. Het 

goede nieuws is dat vakleerkrachten 
gewoon worden doorbetaald. Een 
hele geruststelling

Talent aanboren
Nu richt Beppie zich op haar andere 
activiteiten: als zzp’er heeft zij nog 
andere inkomsten nodig. Haar lessen 
aan volwassenen gaf ze in een ruimte 
in een zorgcentrum van Florence; die 
zijn voorlopig dus niet aan de orde. 
Ook haar werk bij de buitenschoolse 
opvang gaat voorlopig niet door. Tot 
vorig jaar werkte ze één dag in de 
week bij het vegetarische restaurant 
De Zon. De Zon ging dicht, dus ook 
weg was haar vaste inkomstendeel.
De kracht van creatieve zzp’ers is toch 
wel dat ze niet bij de pakken neer 
zitten en dat ze bij zichzelf nagaan: 
wat heb ik in huis, wat kan ik doen, 
zijn er nog talenten die ik kan aanbo-
ren? Vanwege haar werk met textiel 
beschikt ze over veel lapjes stof, een 
naaimachine en tekeningen van 
kinderen. Zij maakte een heel stel 
knuffels, gebaseerd op kindertekenin-
gen, en vulde ze met echte Texelse 
wol.  Omdat Beppie regelmatig bij de 
winkel All-Labels op de Stationsweg 
komt, maakte eigenaresse Willeke 
haar attent op de etalage van het pand 
naast haar. Willem van der Veen was 
bereid haar de etalage in bruikleen te 
geven. Dolblij heeft ze daar nu een 
heel stel knuffels hangen, met infor-
matie waar mensen deze kunnen 
kopen. 
~ Angelina Adam 

Meer over het werk van Beppie van 
den Broek: www.visavisdesign.nl 

Willeke 
kan met 

alles uit je 
kledingkast 

wel wat

Africa Sky: 
feest van 
kleuren 

Lapjes
knuffels  

in de  
etalage

Winkel van Sinkel
Op 6 mei 1839 werd de 
Winkel van Sinkel 
geopend. Hoewel het in 
de eerste plaats een 
manufacturenzaak was 
zonder zelfbediening, 
wordt de winkel wel 
gezien als het eerste 
warenhuis van 
Nederland en er was 
dan ook van alles te 
koop. Sinkel heeft als 
reclame-uiting toen het 
welbekende versje 
bedacht:
 
In de Winkel van Sinkel
Is alles te koop.
Daar kan men krijgen:
Mandjes met vijgen,
Doosjes pommade,
Flesjes orgeade,
Hoeden en petten
En damescorsetten
Drop om te snoepen
En pillen om te poepen

De Stationsbuurt telt  
veel unieke winkeltjes en 
creatievelingen. De redactie 
sprak met een aantal om te 
horen hoe ze deze tijd 
doorkomen.



HOLLANDS SPOOR     10  11     HOLLANDS SPOOR

was de subsidie niet 
toereikend voor. Dus 
opnieuw naar Haella 
die meteen extra 
subsidie gaf. Enfin, na 
drie weken voorberei-
ding was de aftrap met 
het eerste mini-concert 
‘Muziek op de Toren’.

Wiegende heupen
Alle voorbereidingen 
waren in het diepste 
geheim getroffen. Dus 
werden de bewoners 
van De Croissant op  
8 april muzikaal over-
vallen door Robert de Soloartiest, met muziek uit 
de jaren 60/70. En ons doel (iedereen even uit de 
eenzaamheid, dipjes en isolement halen) werd 
bereikt: de galerijen vulden zich met bewoners die 
plezier hadden en soms zelfs de heupen lieten 
wiegen. Op het grasveld en uit de ramen luisterden 
buurtbewoners mee. Hoogtepunt was natuurlijk 
‘Oh, Oh Den Haag’, waarbij uit volle borst werd 
meegezongen. “Fantastisch. Wat een geweldig 
initiatief! Gaan jullie dit elke week doen?” De 
napret werd minstens zo groot door het videootje 
op het – in allerijl opgezette - YouTube-kanaal van 
Bewoners-commissie De Croissant: ruim 160 views 
in de eerste 24 uur.
De sceptische geluiden voor het tweede mini-con-
cert waren bij de eerste noot al verdwenen: Wendy 
Roobol, sopraan, bracht menig bewoner in tranen 
met haar prachtige aria’s: “Wat een prachtige stem 
en wat een mooie vrouw.” “Op het dakterras merk-
ten we hoe ademloos mensen luisterden en soms 
“Jammer” verzuchtten als het afgelopen was.”
Als derde was het de beurt aan het chanson en de 
wereldmuziek van Zangeres Nicole. ‘Non je ne 
regrette rien’ was van menig gezicht af te lezen. “En 
wat er ook gebeurt (‘Que sera, sera’), dit nemen ze 
me niet meer af!” Wat we ook merkten, is dat de 
bewoners misschien de opnames niet zélf terugke-
ken, maar hun kleinkinderen wél: “Oma, je bent een 
YouTube-ster!” 

Anderhalvemeterpolonaise 
De uitsmijter moest natuurlijk vrolijk en 
Nederlandstalig zijn, want het werd ons eigen 
mini-Bevrijdingsfestival. Al vroeg in de ochtend 
werden het gebouw en het torentje met vlaggetjes 
versierd. De bewoners kwamen helemaal in feest-
stemming en zorgden gezellig voor hapjes en 
drankjes. ‘Gewoon Erik’ bleek een echt feestbeest 
die de bewoners niet alleen verleidde tot dansen en 
zingen, maar hen ook de polonaise liet lopen op 1,5 
meter afstand. Maar hoe leuk het ook was, het 
eindigde voor sommige bewoners met tranen in de 
ogen en voor anderen letterlijk huilend omdat dit 
het laatste concert was!
Moraal van dit verhaal ... in de ‘goede’ tijden kenden 
we elkaar niet en waren we ‘de oudjes van dat ronde 
gebouw’. Nu worden we begroet met “Hee, daar 
hebben we de Croissantjes.” Laten we dat vooral zo 
houden en hopelijk in ‘betere’ tijden met alle 
bewoners en buurtbewoners op 25 september een 
leuke Burendag vieren.
~ Wooy-Ling Choy (De Croissant)
 
De filmpjes zijn op YouTube terug te zien:
zoek op ‘Bewonerscommissie De Croissant’.

Academie
Thomas groeide op in 
Engeland, tot z'n achtste. 
Ze verhuisden naar het 
Valkenboskwartier, terug 
naar de Haagse buurt van 
zijn moeder. Op zijn 
achttiende bleek de 

opleiding Sound Design op de Filmacademie veel 
te technisch voor hem. In het tussenjaar dat hij erna 
nam –dat bestond uit dagen lang films kijken– be-
sloot hij dat hij zelf verhalen wilde vertellen. Daar 
vond hij op de Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht de ruimte voor. Nu hij terugkijkt op het 
werk dat hij op de academie heeft gemaakt, lijken 
deze verhalen steeds te gaan over de keuzes van 
mensen en hoe hij deze probeert te begrijpen. 
Waarom worden mensen crimineel of verslaafd? 
Hoe werkt een vertrouwen in alternatieve 
geneeswijzen? 

Eigen buurt
Ook vindt hij veel inspiratie in zijn nabije wereld. 
“Een beetje zoals de Safdie brothers, twee filmma-

kers die ik bewonder, dat doen met hun eigen buurt 
in New York. Zo loop ik ook vaak te observeren hier 
in mijn Stationsbuurt, haha. Mijn favoriete plekken 
zijn de Huijgensmarkt, De Overkant, De Kade, Café 
De Paas. Ook al studeer ik in Utrecht, ik blijf wonen 
in Den Haag. Hier vind ik ruimte voor creativiteit 
en initiatieven, zoals bij Pip en de Grey Space In 
The Middle. Hopelijk zal ik snel weer kunnen 
beginnen met mijn educatieve bezigheden als 
filmdocent in het Filmhuis. Ik gebruik Den Haag 

ook graag als onderwerp of achtergrond van mijn 
films. Een beetje als tegenwicht tegen Amsterdam 
dat altijd al wordt gebruikt. Den Haag is een stad 
met een dorpsgevoel en ik wil graag laten zien hoe 
rijk de stad is.”
~Dennis Koot

In De Croissant – het markante appartementen-
gebouw voor 55-plussers met 186 bewoners, 
van wie de meesten in de risicoleeftijd – sloeg 

het nieuws in als de spreekwoordelijke bom. 
Opeens stopten door corona alle leuke activiteiten: 
de dagelijkse koffieuurtjes, de wekelijkse yogales en 
beweeguren, de borrelavond, de rummikub en het 
biljarten... het mocht niet meer! En hoe moest het 
nu met de boodschappen, de verpleeg- en huishou-
delijke hulp?
De bewonerscommissie van De Croissant kwam in 
spoedberaad bijeen: de één wist via Nol Witte van 
het Buurtstation over mensen die boodschappen 
wilden doen, een ander nam contact op met Xtra/
Zebra, en ga zo maar door. De eerste nood werd snel 
verlicht: deur aan deur werd een informatieflyer 
verspreid, vergezeld van een gezellig bloembolletje 
geschonken door Xtra/Zebra. Al gauw bleek dat de 
behoefte niet zozeer lag bij boodschappen doen en 
andere praktische zaken, maar aan gezelligheid. Het 
merendeel van de bewoners is immers alleenstaand, 
ouder en mocht geen bezoek meer ontvangen, zelfs 
niet bij elkaar op de koffie gaan. Wat nu? 

In drie weken vier concerten van de grond
Gelukkig komen de beste ideeën ’s nachts. Snel 
overlegd, een briefje geschreven en afgegeven bij 
het Torentje. Lichtelijk verbaasd kregen we dezelf-
de dag al een appje van buurtbewoners Angelina 
(Adam) en Kees (van Baalen) dat het mocht. Toen 
de wijkagent gebeld en die zei: “Het is geen evene-
ment toch? Doe maar, leuk voor die oudjes, van mij 
mag het. Wij komen wel handhaven.” Het 
Coronafonds van Haella aangeschreven waarvan 
we een kleine subsidie kregen. Tja, en dan artiesten 
vinden die geen hoogtevrees hebben en willen 
optreden tegen een kleine onkostenvergoeding. 
Maar lang leve het internet: enkele boekings    
bureaus aangeschreven, waarvan Gigstarter het  
snelst en leukst reageerde met wel zeven semi- 
professionals. 
Alles geregeld toch? Nee, nog één dingetje: een 
geluidsinstallatie met voldoende volume om het 
hele gebouw en de buurt te bereiken. Angelina was 
(weer) de reddende engel: ze had al goede ervarin-
gen met Minigigs. Fantastisch maar kostbaar; daar 

“Ik loop hier vaak 
te observeren”

Het was zijn eerste kennismaking met 
alternatieve geneeswijzen, het onderwerp 
van de eindexamenfilm waaraan deze 

Stationsbuurter werkt. “Wat er precies gebeurde 
weet ik niet maar ik voelde in elk geval een enorme 
opluchting tijdens de sessie en het hartzeer was erna 
minder. Nu denk ik dat vooral het luisterend oor en 
de aandacht me toen hielpen. Ik merk dat er een 
taboe heerst rond alternatieve therapieën. Het wordt 
vaak gezien als kwakzalverij. Tegelijk groeit de 
aandacht ervoor, vooral bij hoger opgeleide stedelin-
gen. Ik ben nu deze fascinatie aan het onderzoeken 
in een documentairefilm, als mijn eindexamen voor 
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.” De 
coronacrisis gooide zijn 
planning door de war 
en stelde de deadline –
die zo ongeveer het 
moment van verschij-
nen van deze Hollands 
Spoor zou zijn– uit. 
Toch bracht corona ook 
een nieuwe laag aan het 
geheel. “De therapieën vinden nu, vanuit zelf-isola-
tie, online plaatst. De nieuwe situatie waarin we ons 
bevinden, maakt dat mensen meer tijd nemen om 
over existentiële zaken na te denken. Zo ben ik zelf 
me veel meer bewust van wat ik al heb. We worden 
gedwongen een stap terug te nemen en dat zie ik als 
positief. Maar er is ook veel angst en die zie ik ook 
terug in de online-classes die ik volg.”

Toen Thomas Wiliam 
Foster 16 jaar oud was, 
bracht zijn moeder hem 
naar een energielezing 
met de hoop een 
oplossing voor zijn  
ADD te vinden. Hij 
kwam eruit met minder 
liefdesverdriet over z'n 
eerste vriendinnetje. 

Muziek op het Torentje bracht 
verlichting en verbinding 

In goede tijden...maar vooral in slechte 
tijden, leer je je buurtgenoten kennen! 
Dat bleek al snel aan het begin van de 
coronacrisis. De quarantaine van 
bewoners van De Croissant werd 
verlicht met Muziek op het Torentje.
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Blauweregens kleuren  
de wijk groen. En blauw

De hoogste tijd om te kijken hoe deze 
gevelbeklimmers er bij staan en terug te 
kijken op de afgelopen vijf jaar. Larissa 
kreeg een blauwe regen van haar moe-

der, Christiane. Dat was het begin van een kettingre-
actie. Larissa gaf er één terug aan haar moeder. 
Vervolgens gaven ze de buren een blauwe regen en 
deze op hun beurt weer aan een andere buur en nu 
genieten ze elke dag van het groen dat met deze 
actie in de wijk is toegevoegd. We spreken af op het 
Huijgenspark. Natuurlijk op anderhalve meter 
afstand. Larissa wijst naar de overkant en zegt: “Het 
leukste is als de blauweregen over meerdere gevels 
loopt.” Christiane vult aan: “De buurt is echt opge-
knapt doordat er meer groen is toegevoegd. Niet 
alleen door de blauweregens, maar ook door het 
nieuwe groen dat met de herinrichting is 
toegevoegd.” 

Groene loper
Het idee was oorspronkelijk om een groene loper te 
maken vanaf station Hollands Spoor naar zee. In de 
Stationsbuurt wilden ook veel bewoners in de 
zijstraten meedoen. Dat mocht natuurlijk. Daarom 
duurde het wat langer voordat de blauweregens ook 
in de Keizerstraat in Scheveningen hun intrede 
deden.Het project heeft niet alleen een vergroenend 
effect op de wijk. Het is ook heel erg leuk om dit 

samen te doen. Larissa: “Ik heb echt heel leuke 
gesprekken met mensen die ik niet ken  door dit 
project.” Larissa is ondertussen niet alleen trotse 
eigenaar van een blauweregen, maar ook de motor 
achter het onderhoud aan deze snel groeiende 
planten. Door goed te snoeien, bloeien de blauwere-
gens mooier en wordt onrust in het straatbeeld tegen 
gegaan. Larissa is altijd op zoek naar mensen die 
willen meehelpen in het onderhoud. Eigenlijk is dit 
iets dat de eigenaren zelf zouden moeten doen, maar 
veelal gebeurt dit niet regelmatig genoeg.
Veel blauweregens hebben ondertussen een nieuwe 
eigenaar omdat de bewoner is verhuisd. Daardoor 
kent niet iedereen meer de geschiedenis van deze 
prachtige bloeier die op zo veel plekken voorkomt in 
deze buurt. Daar kan dit artikel hopelijk verande-
ring in brengen. 

Mooier 
De blauweregens worden elk jaar mooier. Het begon 
met kleine en kwetsbare boompjes; de meeste zijn 
ondertussen goed geworteld en kleuren de wijk 
blauw in mei. En ze ruiken ook nog eens opvallend 
zoet. Deze ́ slow movement´ interventie van 
LUSTHOFxl maakt duidelijk dat je dus niet veel 
ruimte nodig hebt om je buurt te vergroenen!
~ Lobke Zandstra

In 2014  
startte 

LUSTHOFxl de 
Interventie Blauwe 

Regen voor een Groene 
Stad. In onze buurt en  

het Oude Centrum  
werden zo’n 200  

blauweregens 
geplant.

Hulp gevraagd
Draag je het blauweregenproject een 
warm hart toe? Vind je het fijn als 
jouw buurt er goed uitziet? Meld je 
dan aan om twee keer per jaar met  
een groepje buurtgenoten de blauwe- 
regens te snoeien! Groene vingers zijn 
fijn, maar niet nodig. Meld je aan bij 
Larissa of via info@LUSTHOFxl.nl.

 
Snoeitips
Blauweregens kun je het beste twee-
maal per jaar bijknippen. Snoei in 
januari of februari en in juli of augus-
tus. Kies een vorstvrije, bewolkte en 
koele dag zodat de plant direct van de 
snijwondjes kan herstellen. Pak 
schoon en scherp snoeigereedschap 
en knip de zijtakjes in het voorjaar tot 
40 cm van de hoofdtak (net boven de 
drie knopjes). In juli of augustus knip 
je de zijtakjes 10 tot 15 cm van de 
hoofdtak. Door goed te snoeien, gaat 
de blauweregen mooier bloeien.  
Voor uitgebreide snoeitips kijk op 
www.tuindingen.nl/forum/hoe-
snoei-ik-mijn/blauwe-regen-wisteria 
-en-wanneer-moet-ik-deze-snoeien

‘Sims smoorkappen’ stond 
op het label en nog een 
adres: simonetenbosch@
gmail.com. De maskers 

bleken gekocht bij Simone ten Bosch, 
een van de kunstenaars uit de buurt die 
door de crisis een deel van haar werk 
niet meer kon uitvoeren en op verzoek 
van buren in haar straat mondkapjes 
ging produceren. Goede reden om eens 
een kijkje te nemen in haar atelier in de 
voormalige school in de Van der 
Duynstraat. In het pand zitten meerdere kunste-
naars. In de hal hangt een enorme kroonluchter van 
bewerkte oude plastic flessen met verschillende 
kleuren lampjes. Deze lampen zijn gemaakt door 
Simone, beeldend kunstenaar. Zij heeft hier twee 
ruimten, die ze Huize Ten Bosch noemt.  Simone 
leidt me eerst enthousiast rond in de ruimte op de 
begane grond. Ik waan me meteen in een andere 
wereld en het ruikt er heerlijk naar klei. Het is een 
atelier annex lesruimte annex slaapzolder voor 
‘Vrienden op de fiets’. Met oude kasten, boeken, 
koffers, gordijnen, spannende lampen heeft de 
ruimte de sfeer van een sprookjesboek. 

Tijd om met klei te werken
Simone vertelt: ”Per directe ingang van de intelli-
gente ‘lockdown’ dacht ik: Ha, nu is er tijd! Tijd voor 
het atelier! De lessen hielden op, geen evenementen 
meer en fietsers kwamen niet meer logeren. Alles 
werd ineens internet. Ik zocht naar iets anders, 

dicht bij mezelf. De filmpjes op inter-
net vond ik erg inspirerend. De meest 
fantastische dingen werden gemaakt.”  
Ze studeerde keramische vormgeving 
in ’s-Hertogenbosch en trok vanaf dag 
1 van de lockdown haar atelier in om 
weer met klei te werken. “In de tijd 
vóór corona was daar nauwelijks meer 
ruimte voor. ́ Aardewerk is paarden-
werk’ is een spreuk. Keramiek maken 
kost tijd en geduld. “Met de lockdown 
kwám er plotseling tijd vrij, een kost-

baar iets! Er gebeurde opeens zoveel in zo weinig 
tijd, dat de klei en de rust in het atelier fijn waren 
om de gewoonlijke drukte en de niet te vermijden 
stress af te schudden. Dat gebeurde in ons gehele 
verzamelde huishouden, het afschudden van de 
onvermijdelijke stress. En dat is vrijwel de gehele 
periode zo gebleven. “
Ze nodigde ook collega-kunstenaars uit om een 
werkje van klei te maken dat slaat op de coronapan-
demie, niet groter dan 20 centimeter. De klei kon 
men bij haar ophalen en als het klaar was ging het 
bij haar de oven in om te bakken en voor het gla-
zuur. Simone zelf maakte een heleboel ic-kamertjes 
met bedjes of toiletpotjes, en kastjes met rolletjes 
wc-papier. Alle werkjes staan in haar benedenruim-
te uitgestald.

Mondkapjes van reststoffen
“Dat ik op de vraag van mijn benedenbuurman 
mondkapjes ben gaan maken, haalde me tijdelijk 

Sims smoorkappen: 
veilig en vrolijk  
de tram in
Wat kon je de afgelopen weken, maanden ondanks 
de beperkingen nog doen? Een paar buurtgenoten 
gingen uit wandelen. Bij de start kregen ze allemaal 
een masker uitgereikt. Het waren hele bijzondere. 

uit de klei in het atelier naar de naaimachinekamer 
in mijn textielatelier.” Simone leidt me erheen, alle 
trappen op naar boven. Op de bovenste verdieping 
is een reusachtige zolder. Aan de muren hangen 
schilderijen, spiegels, foto’s, installaties. De ruimte 
is heel licht. Aan een grote tafel is Marius zorgvul-
dig bezig lapjes stof op elkaar te passen. Dit is de 
ruimte voor de mondkapjesproductie. Simone is 
een veelzijdig kunstenaar. Ze is bekend om haar 
speciale rokken: de wereldwijde rok, de vredesrok 
en haar levende kunstprojecten, waarvoor ze de 
mooiste kostuums ontwerpt en maakt. 
“Het werd als vanzelf een nieuw tijdelijk bedrijfje. 
Goed om reststoffen te gebruiken, waar ik stapels 
van in huis heb.” Uitgerekend in deze tijd ging haar 
naaimachine kapot. Ze kocht een nieuwe en ook 
een apparaat om goed te kunnen afwerken. “Toch 
was het even een onderzoek wat de beste manier is 
om de mondkapjes zo te maken dat ze volgens het 
RIVM goedgekeurd worden: met een wasbaar 
ingenaaid filter en antibacteriële stof aan de bin-
nenkant.” Hoe de drager van ‘Sims smoorkap’ deze 
gebruikt is van wezenlijk belang voor zowel de 
eigen gezondheid als die van de ander. 

Herdraagbaar en vrolijk
“Naar mijn idee is het duurzamer en beter voor het 
milieu om de mondkap van textiel te maken, zodat 
ze gewassen kunnen worden en goed herdraagbaar 
zijn. Mondkapjes aanschaffen van bv. 50 stuks voor 
€ 32,50, daar ben ik in het algemeen tegen. Ze 
verdwijnen in de prullenbak of op straat, in het 
water etc. Hebben we net het probleem van alle 
plastic zakken een beetje onder controle, komt er 
dit nieuwe probleem van alle weggegooide 
mondkappen en alle weggooihandschoenen van 
latex of plastic.”
“Bovendien”, voegt Simone toe, “ziet het er een stuk 
vrolijker en cultureler uit als reizigers in het open-
baar vervoer niet allemaal zo'n witte of blauwe kap 
op hun gezicht dragen, maar mooi gekleurde of 
gekke mondkappen, die een gevarieerder beeld van 
de samenleving geven dan een uniforme antivi-
rus-gerichte mondkap.” Een buurjongen bedacht de 
naam ‘Sims smoorkappen’ en ze liet meteen labels 
maken om het echt te laten lijken. “Neem een 
smoorkap van Sim, daar kun je mee de tram in!” 
Deze rare tijd heeft Simone aan het denken gezet. 
“Wat zou ik nog willen in de toekomst? Ga ik nog 
steeds lesgeven, met een grote bakfiets rondrijden 
om op verschillende plekken met allerlei materia-
len aan de slag te gaan? Het is nu wel even fijn weer 
vrij te mogen werken.”
~ Angelina Adam

“Met de 
lockdown 
kwám er 
plotseling 
tijd vrij”
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Ondernemen  
en zorgen  
tijdens corona

Beste Angelina,

Dank je voor jouw attente 
email. Hier gaat het heel goed 
ondanks dat het aanpassing behoeft en ik/

wij - zoals iedereen - nieuwe manieren moeten 
vinden om ons werk en leven in te vullen. Gelukkig 
beginnen er weer kleine dingetjes te lopen en op te 
pakken en ik kijk uit naar het moment dat wij weer 
met 10 personen ofzo, bij elkaar mogen komen. Dat 
zou voor mij enorm schelen want dan kan ik weer 
workshops in kleine groepen doen met 1,5m 
afstand en goed handenwassen, etc.
 
Met de start van de lockdown ben ik meteen 
begonnen iedere dag een kortverhaal uit te sturen; 
tot inspiratie en support (to keep our spirits up & 
our hearts smiling!). Dat werd een groot succes! Ik 
kreeg (en krijg nog steeds) zulke enthousiaste 
reacties. Iedere dag mailden mensen mij dat ze er zo 
van genieten en steeds uitkijken naar de volgende. 
Mensen spraken mij op straat aan, stuurden kaart-
jes, WhatsAppjes, etc. Echt om warm van te worden. 
Er waren docenten die zeiden dat ze de verhalen 
gebruiken voor hun online lessen, een mevrouw 
vertaalde ze en sprak ze in voor haar familie in Iran, 

een mevrouw leest ze iedere week voor aan haar 
8-jarig nichtje in het buitenland en dan stuurt 

dat nichtje tekeningen terug geïnspireerd op 
de verhalen. Enfin, het heeft veel in gang 

gezet en dat maakt mijn hart erg blij!

We zijn onze eerste courses 
online begonnen: Creative 

Writing & Storytelling. 
Het was even spannend 
of het zou werken maar 

de cursus was in no time 
vol! (10 deelnemers) en echt 

een super goede ervaring. Deze 
herhalen wij nu over 6 donderdag-

avonden in juni.

Ook hebben we onze Beginners Course 
Storytelling geprobeerd online uit te zetten, 

maar dat werkte niet. We hadden het als probeersel 
aangeboden aan de deelnemers maar kwamen er 
gezamenlijk achter dat je deze cursus echt fysiek 
moet doen. Dus dat is ook goed om te weten :-)))

Een van onze belangrijkste dingen is ons 
Storytelling Café in De Overkant. Dat 
kan nu natuurlijk niet en wij hebben 
het nu 2x gedaan via Zoom. Dat 
bleek super goed te werken!!! 
Ik ben eerlijk 
gezegd blij verrast hoe 
gezellig en intiem het voelt 
en zie ernaar uit dit vaker te 
blijven doen. Ook zijn wij voor de 
Cafés een partnerschap aangegaan 
met eenzelfde soort instantie in Londen. 
We bieden nu samen onze Cafés aan en dat 
is zo geweldig. Dankzij de online Cafés krijgen 
wij nu mensen vanuit de hele wereld! We hadden 
mensen uit Peru, Argentinië, Syrië, Kroatië, Uk, 
België, USA, etc. Echt een ontdekking :-)))

Naast DISC werk ik ook met Caja van der Poel en 
de Wij fabriek. Hiervoor hadden wij een thea-
ter-educatief programma gemaakt (dat dus niet 
door kon gaan) en dat doen wij nu in aangepaste 

vorm ook via Zoom op 
zondagochtend. Het gaat 

over De Liefde en loopt  
echt heel goed  

(www.projectdeliefde.nl). 

Enfin, zoals je kan zien begint er van alles te 
gebeuren en zitten wij niet stil. Eerlijkheidshalve 
moet ik wel zeggen dat al deze dingen (nog) nauwe-
lijks tot geen inkomen opleveren. Maar ik ben wel 
zeer dankbaar dat ik dit kan doen en dat de reacties 
hartverwarmend zijn. Sowieso moet ik zeggen dat 
– met alle begrip en erkenning voor de moeilijkhe-
den die dit voor heel veel mensen brengt – ik bij 
mijzelf vooral merk dat ik mij realiseer hoe geze-
gend ik ben. Ik ben gezond, heb een dak boven mijn 
hoofd, eten in mijn mond en kleren op mijn lijf. En 
dat is voor heel veel mensen op deze aardkloot niet 
het geval. ‘I truly feel I am one of the lucky ones’, 
met of zonder inkomen en beperkingen.
 
Met Tong gaat het ook goed; ik heb regelmatig 

contact met hem. Hij is gezond en heeft veel 
voldoening in zijn werk, dat juist nu zo be-

langrijk is. Hij is een van die zorgmedewer-
kers voor wie wij graag en lang applau-

disseren! Een grote kracht is zijn 
positieve geest, zijn bescheiden 

inborst en zijn wijze mensen-
kennis. Zijn vriendschap is 
ook zoiets om zeer dankbaar 

voor te zijn.
 

Hoe gaat het met jou en jouw 
dierbaren? Ik hoop goed. We zullen er 

met z'n allen doorheen moeten. Hopelijk 
tot snel met een koffie op het terras van de 

Overkant :-))

Michael

Op www.discstorytelling.com (DISC = Dutch 
International Storytelling Centre) zijn de activitei-
ten van Michael te vinden.

 
 

Beste 
Michael,

 
Hoe gaat het met jou in deze tijd? 

Vorig jaar was je een van de juryleden 
tijdens de Poetrybattle en presentator van de 2e 

dag van het festival Poetry in the Park. Tjee, wat ben ik 
blij dat we het toen groots gevierd hebben! 

Het zal voor jou, als storyteller (verhalenverteller), lastig zijn om nu 
je vak uit te kunnen oefenen. Hoe hou je je publiek? 

Ook ben ik benieuwd naar Tong, je buurman, die vorig jaar een stuk  
levensverhaal vertelde op Poetry in the Park en met wie de wijkkrant 

ook een interview had. Hij werkt in de zorg, toch?
Ik ben heel benieuwd naar hoe het met jullie gaat.

 
Hartelijke groet,

Angelina

Heba was 38 jaar toen zij uit Egypte naar 
Nederland kwam, twee jaar geleden. Ze 
had van de gedichtenworkshops gehoord 

bij de taalles in Parada. Ze wilde graag nog beter 
Nederlands leren; het schrijven van gedichten gaf 
haar die mogelijkheid. Heba viel op tijdens de 
workshops. Ze schreef haar gedicht eerst in het 
Arabisch en vertaalde woorden die ze niet in het 
Nederlands kende met Google Translate. Af en toe 
overlegde ze met de docente Jessie van Vlodrop of een 
van de andere cursisten: welke betekenis, welk woord 
is hier van toepassing? Met het schrijven van gedich-
ten leerde Heba gevoelens uit te drukken. Graag had 
Heba verder willen gaan met dit soort cursussen.

Gedichten over lijden en liefde 
Ze heeft gestudeerd aan de rechtenfaculteit van 
Zagazig, 40 km van het dorp waar ze woonde. 
Daarna werkte ze op een kantoor en bij de dieren-
bescherming. Als kind wilde ze graag met haar 
handen werken en droomde ze van een eigen 
kledingwinkel. Apotheker zijn leek haar ook 
interessant. Maar haar vader vond dat ze naar de 
universiteit moest om een goed vak te leren. Zelf 
had hij de middelbare school gedaan en ging daarna 
in het leger. Heba’s moeder kan niet lezen en 
schrijven. Arabische literatuur en poëzie kreeg zij 
vroeger niet op school, maar heeft zeker haar 
interesse. “Sommige dichters dragen iets positiefs 
bij, anderen niet zo. Ik hou van gedichten die het 
lijden in het leven van mensen vertolken en van 
liefdesgedichten,” mailt ze. Ze kent de namen van 
veel dichters en geeft een overzicht (zie kader). Ook 
kent ze de vrouwelijke schrijvers Nawal El Sadaawi 
en Hoda Sharaawi, die gezien wordt als de grond-
legster van de feministische beweging in Egypte. 
Haar vader is dol op de zangeres Oum Kalthoum; zo 
heeft ze veel oude Arabische gedichten leren 
kennen.

Alles dichtbij in de buurt
Behalve haar gezin heeft Heba geen familie in 
Nederland wonen. Ze houdt erg van de buurt. Het 
is er druk en er wonen veel verschillende nationali-
teiten. Heba heeft in haar jeugd polio gehad waar-
door het lopen haar soms moeite kost en ze vaak 
veel pijn heeft. Daarom is ze heel gelukkig om in 
deze buurt te wonen waar alles dichtbij is. 
In de buurt zijn mooie winkels (de supermarkt, 
Jumbo, Blokker) en in buurthuis De Mussen wor-
den veel activiteiten georganiseerd, zoals 
Nederlandse les, yoga, lessen boksen, fitness, 
computerlessen en koffieochtenden. Juist door die 
activiteiten raakte ze vertrouwd met het 
Nederlands. 

Taalhulp gezocht
Heba heeft haar masterdiploma gehaald in Egypte, 
dat officieel erkend is in Nederland. Toch is het 
lastig om een baan te vinden of vrijwilligerswerk te 
doen. Iedere keer wordt ze afgewezen, omdat haar 
Nederlands niet goed genoeg is. Ze probeerde naar 
de Haagse Hogeschool te gaan maar ja, dat is wel 
duur als je de lessen zelf moet betalen.
Heba zou graag Nederlands op een hoger niveau 
willen leren en Engels. Nu met de lockdown werd 
dat nog lastiger. Omdat de lessen bij Parada zijn 
gestopt en zowel het buurthuis als de bibliotheek 
gesloten, heeft ze via Skype nog 1x per week 
Nederlandse les van Taal aan Zee. In de bibliotheek 
komt ze graag; ze houdt van boeken met korte 
verhalen en kinderboeken. Heba is goed op de 
computer en kan goed zwemmen, maar ze heeft nog 
veel meer interesses. Ze zou wel de wereld rond 
willen reizen en leren breien, tekenen en gitaar 
spelen.
 
Het zou fijn zijn als iemand uit de buurt met Heba 
zou willen communiceren via mail of Skype, opdat 

Vorig voorjaar deed 
Heba enthousiast mee 
aan de gedichten-
workshops van Poetry 
in the Park. Ik was 
verrast door haar 
‘taalhonger’ en heb 
haar tijdens de 
lockdown via de mail 
geïnterviewd, voor 
een betere 
kennismaking.

Lockdown, lastig als je  
snel Nederlands wilt leren

Snelcursus Arabische dichters 
Ahmed Shawqui (1868-1932),  
bijnaam ‘Prins der Dichters’: 
Egyptische dichter en toneelschrij-
ver. Pionier in de moderne 
Egyptische literaire beweging. 
(Wikipedia) 

Hafez Ibrahim: werd ‘Dichter van de 
Nijl’ genoemd en soms ‘Dichter van 
het Volk’ vanwege zijn politieke inzet 
voor de armen.

Abdel Rahman el-Abnudi (1938-
2015): populaire Egyptische dichter 
en auteur van veel kinderboeken. 
Veel zangers en zangeressen hebben 
zijn teksten gebruikt voor hun liedjes.

Salah Jahee (1930-1985); schreef 
gedichten, romans en toneelstukken. 
Was ook cartoonist.

Hisham el Jakh (geboren 1978): deze 
jonge dichter draagt zijn werk voor, 
zacht begeleid door een sitar of ander 
muziekinstrument. Er is geen ge-
schreven tekst van hem te vinden op 
internet, wel veel YouTube-filmpjes. 
En ondanks dat het in het Arabisch 
wordt voorgedragen, raak je onder de 
indruk.

haar Nederlands (en misschien Engels) nog beter 
worden. Interesse? Neem contact op met  
Angelina Adam via de redactie van deze krant:  
hs@buurtstation.nl. 
~ Angelina Adam

Redactielid Angelina zocht 
contact met buurt-ondernemer 
Michael Driebeek van der Ven. 
Hun mailwisseling geeft een 
inkijkje in de veerkracht van 
mensen onder bijzondere 
omstandigheden. Leest u mee?

“Ik  
realiseer  
mij hoe  

gezegend  
ik ben”
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WWiijj kkkkrraanntt     HHOOLLLLAANNDDSS  SSPPOOOORR  ookktt oobbeerr   22001199   

 

MMeeeewweerrkkeenn  aaaann  wwiijjkkkkrraanntt  HHoollllaannddss  SSppoooorr??    
 

Zou je als buurtbewoner willen meewerken in de redactie van deze 
krant? Ook je als niet in de redactie wilt, maar het leuk vindt om af 
en toe een keer een stukje te schrijven of op een andere manier 
iets wilt betekenen voor de krant ben je hartelijk welkom. 
 

Wij maken de krant met een kleine groep vrijwilligers die vrij zelf-
standig en ongedwongen vier keer per jaar wijknieuws vergaren en 
schrijven. 
 

Heb je interesse, stuur een mail naar hs@buurtstation.nl. 
 

LLaasstt  vvaann  hheett  lliijjff  ((rruugg,,  sscchhoouuddeerrss))??  
EEeenn  vvooll  hhooooffdd??  DDrruukk,,  mmooee??  

AAlltitijjdd  mmaaaarr  ddoooorrrreennnneenn??  
PPrroobbeeeerr  eeeenn  lleess  HHaarraa--oo--YYooggaa  eenn  kkoomm  ttoott  eeeenn  ddiieeppee  
oonnttssppaannnniinngg,,  eerrvvaaaarr  rruusstt  iinn  jjee  hhooooffdd  eenn  eeeenn  lliijjff  mmeett  
rruuiimmttee  eenn  eenneerrggiiee..  CCrreeëëeerr  ddaatt  mmoommeenntt  hheelleemmaaaall    

  

Hara-o-Yoga is gericht op de natuurlijke stand van je 
lichaam waarin het zich automatisch gaat ontspannen. 
Wat je ook in je dagelijkse leven zal merken! Deze na-

tuurlijke stand wordt bereikt door versterkende en los-
makende oefeningen, ontspanning en bewustwording.  
 

LLooccaatitiee: Klas2B in de Barthkapel, Brouwersgracht 2k  
IInnffoo: www.klas2b.nl of tel 070 7533509 

vvoooorr  jjeezzeellff  mmeett  eeeenn  uuuurr::  

 Jouw bedrijf 
onder de 
aandacht 
brengen van de 
Stationsbuurt?
Heb je een bedrijf in de Haagse 
Stationsbuurt of wonen je klanten 
er, dan is adverteren in de 
vernieuwde wijkkrant Hollands 
Spoor misschien iets voor jou

Hollands Spoor 
is een door 
vrijwilligers 
gemaakte  
krant met  

een oplage van 4.000 exemplaren  
die huis-aan-huis wordt  
verspreid. De krant is recent  
geheel vernieuwd en ziet er 
professioneel uit

Adverteren kan al vanaf € 35 per nummer. Interesse? Neem contact 
op met de redactie via HS@buurtstation.nl voor meer informatie

Na jaren van verbouwen keert spoedig de rust ter 
hoogte van Zieken 103-115 terug. De steigers zijn 
afgebroken, de meeste containers afgevoerd en de 
kozijnen staan strak in de lak. Als de aannemer 
binnen de laatste puntjes op de i heeft gezet, kan 
Staedion zestien splinternieuwe appartementen op 
een fraaie locatie aanbieden. 

De drie panen werden drie jaar terug ook al rigou-
reus verbouwd om statushouders te huisvesten. Tot 
die tijd waren ze nog in eigendom van de gemeente, 
en bevatten ze zalen en lokalen die werden gebruikt 
voor activiteiten in de sfeer van welzijn en educatie.
Eind oktober 2017 werden de nieuwe woningen 
opgeleverd en was er een feestelijk open huis. Het 
zag er allemaal netjes en degelijk uit. De circa vijftig 
statushouders kregen alleen weinig kans van onze 
mooie buurt te genieten. Begin 2019 stroomden zij 
door naar huisvesting elders. De rest van dat jaar 
stond het complex leeg. Van buiten kon men 
gedemonteerde CV-ketels op de vloer zien liggen; 
waarschijnlijk om kraken te voorkomen.

Begin 2020 werd het complex weer gestript. In een 
lange rij containers zag de voorbijganger materialen 
als timmerhout, isolatieglas en leidingwerk dat net 
drie jaar eerder was gemonteerd. Woningbouw-
corporatie Staedion, die het complex van de ge-

Zieken is zestien sociale huurwoningen rijker
meente eind 2017 had gekocht, achtte het “niet 
vijftien jaar onderhoudsvrij te exploiteren conform 
de eisen die wij daaraan stellen. Vandaar dat het 
pand nu redelijk stevig onder handen wordt 
genomen.”

Het complex bestaat uit drie panden. Zieken 103 is 
eigenlijk onderdeel van een groter fraai ensemble 
uit halverwege 19e eeuw. Een groot deel van de 20e 
eeuw hield Siemens hier kantoor, samen met het 
gebouw dat het bedrijf in 1921 aan het 
Huijgenspark liet bouwen, later van de Dienst 
Gemeentewerken (DGM). Dit DGM-hof is al 
eerder, met de rest van Zieken 103, tot woningen 
omgezet. Zieken 107 is een iets jonger woonhuis, 
met een erker op de verdieping en erboven een 
klein balkon. Het huis was begin deze eeuw onder-
werp van discussie vanwege een drugsgebruikers-
ruimte, die maar kort is gebruikt - waarvoor wel ook 
flink is verbouwd. Zieken 115 is een na-oorlogse 
optrek, minder passend in het straatbeeld.
 
Al met al is hier de laatste jaren meer verbouwd dan 
gewoond. De verbouwing in 2017 heeft de gemeen-
te ruim 1.4 miljoen euro gekost - bijna hetzelfde 
bedrag dat Staedion betaalde bij overname. Kosten 
laatste verbouwing onbekend.
~ Fons van Leeuwen


