
36e jaargang   —   juli 2015   —   oplage 4200   —   gratis exemplaar   —   www.hetoudecentrum.nl   —   www.facebook.com/buurtkrant.centrum

Het Oude Centrum

WIJKKRANT 
VERWELKOMT TIPS

Tot ons geluk is de redactie in de 
afgelopen periode vier mensen sterker 
geworden. Daardoor zijn we nog 
beter in staat om te volgen wat er in 
onze buurt gebeurt en daarover te 
berichten. 
Toch kan het voorkomen dat we zaken 
missen: gebeurtenissen die er volgens 
u wel toe doen, en die hier gemeld 
moeten worden. U kunt ons daarover 
mailen: info@hetoudecentrum.nl. 
Ook kleine berichten zijn welkom: 
over exposities, filmvoorstellingen, 
bijeenkomsten, wandelingen, of 
anderszins wetenswaardigheden 
die de wijkbewoners van Het Oude 
Centrum aangaan. Dit e-mailadres 
kunt u ook gebruiken als u 
advertenties wilt plaatsen. Dit kan 
tegen een laag tarief.

Bewonersoverleg Het Oude Centrum 
en stadsdeel Centrum trekken er deze 
zomer, afhankelijk van het weer, met een 
ijscokar of mobiele pizza-oven op uit om 
bewoners van Het Oude Centrum op 
straat te interviewen. Onder het genot 
van een pizzapunt of ijsje kunnen zij 
aangeven welke zaken zij belangrijk en 
kansrijk vinden in de buurt.

Bewoners kunnen bijvoorbeeld benoemen 
welke plekken in de buurt zij als prettig erva-
ren, en welke onprettig en waarom dat zo is. 
Tenslotte wordt hen de vraag voorgelegd in 
hoeverre ze zelf willen meewerken aan het 
aanleggen en onderhoud van voorzieningen. 
Het is de bedoeling dat de medewerkers van 

bureau ConteXt, die dit onderzoek uitvoe-
ren, in totaal 500 buurtbewoners spreken. 
De zo verworven gegevens worden gebruikt 
voor het nieuwe Wijkplan 2016 – 2019 
waarin acties worden vastgelegd die de 
gemeente de komende jaren gaat uitvoeren, 
én voor de ontwikkelingsvisie Bij de Tijd van 
het Buurtoverleg Het Oude Centrum.
Openbare ruimte 
Na de zomer heeft een ander onderzoek 
plaats, waarin bewoners en ondernemers 
via een huis-aan-huis verspreide flyer heel 
specifiek wordt gevraagd naar hun ideeën, 
wensen en plannen voor verbetering van 
de buitenruimte. Deze actie gaat uit van de 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Hierbij gaat 

Met ijscokar en pizzapunten 
op zoek naar bewoners

lees verder op pagina 2 >>>>>>>>>>>>>>>

 tekst: Saskia Herberghs, foto: Esther Kool

Burgemeester op bezoek,
maar ik ben de baas!



het om groenvoorzieningen, bestrating en 
recreatieve faciliteiten die de buitenruimte 
verbeteren. Hiervoor is een budget van 1,5 
miljoen te verdelen.   
Om bewoners op de hoogte te houden, 
wordt voorzien in een expositie van de idee-
en voor de openbare ruimte in buurthuis De 
Sprong en op internet. Deze wordt in okto-
ber of november gehouden. De gegevens uit 
de straatinterviews worden vergeleken met 
de geopperde plannen. Een onafhankelijke 
jury maakt een prioriteitenlijst, waarna in 
workshops de plannen worden uitgewerkt. 
Naar verwachting worden begin december 
de eerste voorzieningen gebouwd of aan-
gelegd. 

Bewoners wordt gevraagd mee te werken, 
bijvoorbeeld bij de aanleg van een perkje 
evenals bij het onderhoud en beheer. Soms 
zullen plannen aansluiten bij de ontwik-
kelingen die gaande zijn op de route van 
station Hollands Spoor naar de binnenstad, 
de Haagse Loper genoemd, waarin 6 miljoen 
euro wordt gestopt. 

De straatinterviews worden gehouden op:
Woensdag 8 juli: 14.30 - 19.00 
Brouwersgracht
Vrijdag 10 juli: 14:30 - 19:00 
Boekhorststraat/Paviljoensgracht
Zaterdag 18 juli: 11:00 - 17:00 
Bierkade/Wagenstraat/Stille Veerkade

Wie in Het Oude Centrum een wandeling 
in de natuur wil maken, moet eerst de 
fiets pakken. Het zou toch heerlijk zijn als 
je direct vanuit huis een groen pad in zou 
kunnen slaan. In de herfst van 2013 zijn 
bewoners daarom begonnen met de aanleg 
van de Groene Route, van het Vaillantplein 
langs de gracht naar het Haagse Bos. Het 
idee is eenvoudig: als iedereen meedoet en 
gevels en boomspiegels beplant ontstaat 
de Groene Route vanzelf. In voorjaar 2014 
werd het Om en Bij beplant met wilde 
rozen en andere inheemse struiken die op 
weg zijn om mooie vogelbosjes te worden. 
In de zomer kregen we een heleboel witte 
lavendel na een verbouwing en plantten 
die aan de Zuidwal.  Op 20 juni hebben we 
een midzomeravondwandeling gemaakt 
met waterplantenspecialist Kees Koot 
die testjes gaat doen in onze gracht. Met 
zuurstofplanten als fonteinkruid die de 
waterkwaliteit verbeteren. En op ondiepe 
stukjes waar met wat hulp oeverplanten 
bevestigd kunnen worden zoals gele lis 
en zwanenbloem. Uitgezocht wordt wie 
betrokken moeten worden: de gemeente, 
de afvalboot... Natuurlijk bekeken we ook 
de planten op het land. Veel van wat de 
laatste anderhalf jaar in de boomspiegels 
en tegen de gevels geplant is doet het 
goed. Mediterrane planten als lavendel en 
rozemarijn voelen zich thuis in de droge 
warme boomspiegels van de Zuidwal, maar 
ook rozen, vlinderstruiken en allerhande 

andere planten als anjertjes, ooievaarsbek, 
ijzerhard en natuurlijk stokrozen.   
Onderhoud is wel nodig. Op een aantal 
stukken worden binnenkort klusdagen 
georganiseerd. Jaarlijks willen we verder 
twee vaste dagen prikken. We gaan nog een 
wandeling doen; we hebben nu de helft van 
de route gelopen, van de Houtzagerssingel 
tot en met de Zuidwal. We gaan nog een 
keer door tot de Zwarteweg. Ideeën worden 
verder uitgewerkt: zwaluw-nestkastjes 
monteren onder bruggen; klimplanten op de 
oude nieuwbouw van Staedion. 
Wil je meedoen? Kijk op Facebookpagina 
Groene Route (ook open voor wie geen 
facebook heeft), of stuur een mail naar 
HaagseGroeneRoute@gmail.com.
Je hoeft niet langs de route te wonen om mee te 
doen; en je kunt natuurlijk ook in je eigen straat 
beginnen; we verdwalen graag!
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Groene wandeling van 
Vaillantplein naar het 
Haagse Bos

Frisse Wind

Vintagekledingzaak Heet strijken opende 
half februari de deuren op Boekhorststraat 
17. Lisanne Ackermann (32) studeerde af 
in 2012 aan de Koninklijke Academie als 
beeldend kunstenaar. “De Wet werk en 
inkomen kunstenaars, die voorzag in een 
aanvullend inkomen, was net afgeschaft, 
dus ik moest aan de slag. Van kunst alleen 
kun je niet echt leven. Ik begon deze winkel 
omdat ik van mijn bijbaantjes af wilde, 
en waarbij mijn creativiteit van pas zou 
komen.’’
Ackermann hield altijd al van 
vintagekleding. “Daarnaast bied ik 
kunstenaars en ontwerpers hier een 
podium om hun producten onder de 
aandacht te brengen.” Zo is de huisstijl 
ontworpen door een grafisch vormgever, 
de etalagepoppen en de muren zijn 
geïllustreerd door een medestudent van de 
Academie. “Inzicht in vormgeving, kleuren, 
architectuur, jezelf verkopen, daarin sluit 
mijn opleiding aan bij wat ik nu doe.” 
De kleding, voor mannen en vrouwen 
(geen kinderkleding) koopt Lisanne in 
bij handelaren. Deze moet minstens 30 
jaar oud zijn, vanaf de jaren 30 tot 90, 
en van goede kwaliteit. Ook verkoopt zij 
handgemaakte producten van (mede)
studenten, zoals (lederen) tassen, 
portemonnees en etuis, sieraden, maar 
ook mooie originele sierkussens met een 
nostalgisch tintje. Modestudent Fabian 
Brett verkoopt hier t-shirts met zelf 
ontworpen tekstapplicaties. 
Heet Strijken is geopend van woensdag t/m 
zondag. Ook via de site kunt u een kijkje 
nemen: www.heetstrijken.nl.

Vintagekleding en design

Heet strijken

tekst: Tony Swärtz  -  foto: Vincent Crooks

ingezonden stuk van Groene Routeteam

foto's: Groene Routeteam

Hanna de Haan
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Dj’s in het warenhuis. Winkelstraten omgetoverd tot tropische stranden, waar liefhebbers van 
leuke prijzen hun beste hardloopbeentje voorzetten in de flipfloprace. De ondernemers van de 
Haagse binnenstad hadden ook deze editie op 26 juni van de jaarlijkse ShoppingNight kosten 
noch moeite gespaard om het winkelgebied om te toveren tot een tropisch koopjesparadijs. 
Drumbands vertoonden hun kunsten rond de Raamstraat en tropische danseressen trokken 
door de Grote Marktstraat. Terwijl liefhebbers van moderne snufjes hun ogen uitkeken bij een 
lasershow rond de Grote Markt, dronken vermoeide koopjesjagers een verkoelend drankje op 
het Rabbijn Maarsenplein. Rond middernacht sloten de winkels hun deuren voor het publiek, 
maar dankzij de horeca bleef het nog lang onrustig in de binnenstad…

ShoppingNight

tekst en foto’s: Marc Tangel



— Ria Post

Van jongs af aan is Moki Last met hart en 
ziel een kunstenaar. De Limburgse, die 
al vijfentwintig jaar in Den Haag woont, 
leeft van wat ze maakt: “Het enige wat ik 
kan, is dat wat ik kan, verwezenlijken.” 

In 2004 ontwierp ze bijvoorbeeld twee 
mozaïekbanken die nog steeds te bekijken 
zijn voor het Vredespaleis. Vorig jaar 
werkte ze aan een opdracht voor de 
ambassadeur van Luxemburg in Wenen. Dit 
porseleinen servies maakte ze in tweevoud 
en één set hield ze zelf. Zo nu en dan zijn 
exemplaren uit deze serie en voorbeelden 
van haar andere werk te bewonderen in de 
vensterbank van haar huis aan de Lange 
Beestenmarkt. 

Wie op zoek is naar Moki’s huis en het 
achterliggende atelier zal wel even goed 
moeten zoeken - de voordeur en de bel 
verstoppen zich achter een prachtige 
overdaad aan rozen. In 2013 kreeg dit 
huis de titel ‘Groenste Balkon’- maar dat 
sloeg op de daktuin aan de achterkant. “We 
hebben buiten tegenwoordig een echte 
dakboerderij, met zelfs aardappels en 
tomaten,” lacht ze.  

In de lichte stilte van het atelier, achteraan 

in huis, wijst ze naar boven - niet alleen naar 
de daktuin, maar ook naar het glazen dak. 
Het daglicht dat naar binnenvalt, zorgt voor 
een serene sfeer in deze ruimte. De platen 
van draadglas zijn hier en daar gerepareerd, 
maar, zo vertelt ze: “Die onvolmaaktheid, 
het accepteren daarvan en er vreugde in 
vinden, noemen ze in Japan wabi sabi. Ooit 
kreeg ik een boek cadeau met die titel, en 
degene die het me gaf, zei: “Moki, dit gaat 
over jou en je werk!” 
In het atelier staan nog een paar eigen 
exemplaren van het servies dat ze ontwierp 
voor de ambassadeur van Luxemburg. 
Moki laat meteen zien wat ze bedoelt: wit 
porseleinen onderborden, dinerborden 
en schaaltjes, waarvan geen enkele vorm 
precies hetzelfde is. Samen vormen ze 
echter een organisch geheel - en alle 
elementen zijn met elkaar in balans. 

In een van haar andere recente projecten, 
de installatie Message in a Bottle (2012), 
komt het thema ‘evenwicht’ aan bod in 
de laatste fase, bij de tentoonstelling. 
Het evenwicht in het universum, 
welteverstaan. Deze installatie bestaat 
uit honderd keramische potvormen, 
voornamelijk in zwart-wit, en een enkele 

rood of blauw. Het is de bedoeling dat 
er in elk van die potvormen straks een 
stukje rijstpapier wordt gedaan, met een 
wens voor het universum. Die wensen 
worden erop gezet door alle genodigden 
en geïnteresseerden bij de opening, als de 
hele serie tentoongesteld wordt. “Filosofen, 
denkers, doeners … Ik zou het fantastisch 
vinden als bijvoorbeeld ook de Dalai Lama 
een bijdrage zou leveren,” licht Moki toe. 
“Mijn wens is om deze installatie op een 
bijzondere locatie in de wijk tentoon te 
stellen, en ik wil graag buurtbewoners 
oproepen om contact met me op te nemen 
als ze een bijzondere plek ter beschikking 
hebben of weten.”

Meer info: www.mokilast.nl. Ook voor 
cursussen, privélessen en kinderfeestjes. 

BIJZONDERE LOCATIE GEVRAAGD
Moki is op zoek naar een bijzondere plek om 
de 100 keramische potvormen van Message 
in a Bottle een entourage te geven waarin 
ze volledig tot hun recht komen. Liefst een 
locatie in Het Oude Centrum - een galerie, een 
bijzondere zolder, een studio... Neem vooral 
contact op via de info onderaan bijgevoegd 
artikel.
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Moki Last

— Kunstenaar in de krant —

 foto's: Gricha Camonier

In onze levendige wijk werken veel beeldend kunstenaars. De wijkkrant zoekt hen op. 
Ditmaal spraken we de internationaal vermaarde kunstenaar:
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Het zesde werk van Herakles, de held:
Hoe hij uit het moeras van Stymfalos
de vogels opjaagt met een sleutelbos
en dan met pijlen doodt, is vaak verteld.

Het waren monsterbeesten van metaal,
ze zaaiden angstterreur in hun gebied.
De Storks van Sijthoff City doen dat niet, 
maar zijn wel groot en lelijk, allemaal.

Hun snavels naar de straat en stijf rechtop.
De Griek is uit de Grotemarktstraat weg,
dus stratenmakers maken nu kabaal.

Maar niet genoeg, of niet de juiste taal.
Ik sluip snel naar de overkant en zeg:
– ik weet niet of ik het nou méén – “vlieg OP!”

STYMFALOSTORKS
(Sijthoff City Centre)

— Gedicht door M. Schwartzmann

 foto: Ria Post

 foto: Archief PvdA

De Vereniging van Oud-
Gemeenteraadsleden van Den Haag, die 
sinds 2004 jaarlijks de Piet Vink-prijs 
toekent, roept Hagenaars en Haagse 
organisaties op om projecten voor te 
dragen die voor deze prijs in aanmerking 
komen.
Dat zijn projecten of initiatieven die 
verschillen en afstanden in de samenleving 
overbruggen en de saamhorigheid 
vergroten. Zichtbaar moet zijn dat het 
project successen heeft behaald of dat in 
de nabije toekomst doet, terwijl geen of 
nauwelijks subsidie wordt ontvangen en 
het grotendeels door vrijwilligers wordt 
gerund.
Aan de winnaar(s) van de Piet Vink-prijs 
2015 wordt een wisselbeker, een oorkonde 
en een cheque van 4.500 euro uitgereikt. 
Het prijzengeld moet het project ten goede 
komen. Er kunnen meerdere projecten in 
aanmerking komen; dan wordt de geldprijs 
verdeeld.
De prijs is vernoemd naar Piet Vink, die 
als gemeenteraadslid (1964-1970) en 
wethouder voor jeugd, sport, recreatie 
en cultuur (1970-1986) zich op zeer 
bijzondere wijze heeft ingezet voor de 
Haagse samenleving. Vorig jaar ging de 
hoofdprijs naar buurtmoestuin Spinozahof 
in de Stationsbuurt.
Meer info bij Jaap Huurman (06-24240111) 
en Corrie Hoekstra (070-3258192) of per 
e-mail: j.w.b.hoekstra@wxs.nl.

Kandidaten gezocht 
voor de Piet Vink-prijs

Projecten en initiatieven kunnen met een om-
schrijving van maximaal één A4 tot 1 september 
worden ingezonden aan:
Vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden p/a 
Griffie Gemeenteraad, t.a.v. mw. J. van der Salm, 
Postbus 19157, 2500 CD Den Haag.

Piet Vink
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Column

In een rechtsstaat wordt de burger ver-
ondersteld zich aan de wet te houden. 
De burger die meent dat de wet onrecht-
vaardig is of in een bepaalde situatie niet 
zou moeten worden toegepast, moet 
zich daar in het algemeen toch aan hou-
den. In de jaren 60 en 70 leefde breed 
het idee dat overtreding van de wet
gelegitimeerd was als deze een hoger 
moreel doel diende, een notie die ook
in de rechtsspraak in enige mate werd 
erkend. Met name om aandacht te
vragen voor protest tegen onrecht zou-
den wetten die effectief protest
verhinderen in bepaalde omstandighe-
den buiten werking gesteld kunnen
worden, zo was de gedachte. Deze 'bur-
gerlijke ongehoorzaamheid' was wel aan 
wat voorwaarden verbonden om voor 
rechterlijke erkenning in aanmerking 
te komen. Zo moest er sprake zijn van 
openlijk, gewetensvol, weloverwogen en 
geweldloos protest tegen maatschap-
pelijke misstanden, waartegen eerder 
tevergeefs met legale middelen is gepro-
testeerd en moest de inbreuk op de wet 
in een redelijke verhouding staan tot het 
met het protest te dienen doel. Met het 
verminderen van het politieke protest 
schoof ook de discussie over burgerlijke 
ongehoorzaamheid in de jaren 90 snel 
van de maatschappelijke agenda en werd 
het begrip niet of nauwelijks meer toe-
gepast. Vrij plotseling lijkt het begrip een 
comeback in het Nederlandse recht te

maken, nadat de Amsterdamse recht-
bank in oktober 2012 in het kader van 
een door Shell gevorderd verbod op pro-
testacties door Greenpeace het begrip
weer nieuw leven inblies. In ieder geval 
de diverse bezettingsakties van
universiteitsgebouwen van de UvA in 
het afgelopen studiejaar zijn consequent 
langs de maatstaf van burgerlijke onge-
hoorzaamheid beoordeeld en getole-
reerd zolang de inbreuk op de rechten 
van de universiteit door de rechter als 
proportioneel werd aangemerkt. Deze 
ontwikkeling is van harte toe te juichen. 
De leer van de burgerlijke ongehoor-
zaamheid vloeit direct voort uit de prin-
cipes van de Neurenberger strafproces-
sen tegen de kopstukken van het Derde 
Rijk, namelijk dat niet de wet, maar het 
geweten uiteindelijk de belangrijkste 
leidraad voor maatschappelijk hande-
len dient te zijn. Een beroep op 'Befehl 
ist Befehl' kan simpelweg niet worden 
gehonoreerd waar slaafse uitvoering van 
wet of bevel tot onrecht zou leiden.
De burgerlijk ongehoorzame burger 
staan wij graag juridisch bij.

VRVA Advocaten
gratis spreekuur donderdag 14.00 - 15.00u
Hoge Zand 21 Den Haag 
070-3831616

Burgerlijke ongehoorzaamheid

advertentie

foto: Saskia Herberghs

Marcel Schuckink Kool en Marco van Duijn, 
de VRVA-advocaten aan het Hoge Zand tegenover zalencentrum Concordia.

Uit de meer dan honderd inzendingen 
van Hagenaars met een idee voor een 
nieuwe invulling voor het voormalige 
Broekenhuis in de Boekhorststraat 
zijn er vijf geselecteerd door een 
jury waarin behalve City Mondial 
en huis-aan-huisblad De Posthoorn 
ook het Bewonersoverleg Het Oude 
Centrum en wooncorporatie Staedion 
waren vertegenwoordigd. Deze vijf 
bereiden nu een presentatie voor 
aan de gemeente. De ideeën die kans 
maken om te worden uitgevoerd zien 
een toekomstige functie voor het al 
jaren leegstaande pand die te maken 
heeft met spelen of gezond voedsel. 
Ook ligt er een idee voor waarin de 
hele Boekhorststraat een functie krijgt 
als familiestraat. Een idee dat de jury 
minder haalbaar acht, wordt toch aan 
de wethouders Boudewijn Revis en 
Joris Wijsmuller gepresenteerd. Het 
gaat om een museale invulling waarin 
Vincent van Gogh de hoofdrol krijgt. 
Het is de bedoeling dat de gemeente 
steun verleent aan het winnende plan.

Jury kiest uit ideeën 
voor Broekenhuis

GroenLinks Den Haag schrijft voor de 
derde keer de wedstrijd uit voor het 
groenste balkon, dakterras of gevel van 
Den Haag. De drie beste inzendingen 
winnen gratis plantjes. Fractievoorzitter 
Inge Vianen, tevens voorzitter van de 
jury, roept Hagenaars op om de stad 
te vergroenen: “Groen zorgt voor een 
aangename woonomgeving en is goed voor 
onze gezondheid. En van groen worden niet 
alleen wij blij, maar natuurlijk ook de vogels, 
vlinders en bijen. Dus hoe meer groen, hoe 
beter!’’ De jury let de natuurwaarde van 
het balkon, dus bijvoorbeeld of er insecten 
en vogels op afkomen, én op de esthetische 
waarde. Anders gezegd: of het ook een 
aantrekkelijk mooi balkon is. Wie kans wil 
maken op een van de prijzen stuurt vóór 24 
augustus een foto van balkon, dakterras, 
gevel naar groenstebalkon070@gmail.com, 
met vermelding van naam en adres. Foto’s 
insturen kan tot 24 augustus. De winnaar 
krijgt een plantenbon van 50 euro, de 
tweede plaats krijgt een bon van 25 euro en 
de derde van 10.

Prijs voor het allergroenste 
balkon of dakterras
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tekst: Tony Swärtz  -  foto: Gricha Camonier

Frisse Wind

Lennard Kruithof (38) van grafisch 
ontwerpbureau Prik! Media is nieuw aan de 
Looijerstraat 2, tegenover het Schaakhuis. 
Hij deelt het pand met twee andere 
ondernemers. Frank Geelen (44) schrijft 
blogs voor www.Monochromewatches.com 
, één van de grootste sites over klassieke 
en moderne mechanische luxe uurwerken. 
Daar is zoveel belangstelling voor dat 
Geelen inmiddels vijf schrijvers in dienst. 
“Ik heb er fulltime werk  aan.” Lennard 
Kruithof maakt naast zijn designwerk 
samen met de derde ondernemer, Stef 
Vrolijk (40), petten onder de noemer 
(Glatcher Headwear) met logo’s van onder 
andere Nederlandse voetbalclubs. “Het viel 
mij op dat fan-merchandise vaak van povere 
kwaliteit is, met schreeuwende kleuren en 
alleen leuk voor speciale gelegenheden. Ik 
wilde een kwalitatief sterke pet ontwerpen 
met het officiële logo die je dagelijks kunt 
dragen. Onze petten zijn te koop in stadions 
en via ons bedrijf. We hebben een grote 
afzetmarkt, er gaan er honderden per week 
over de toonbank.”  
Voorts verzorgt Prik! Media de infogids 
voor de gemeente Den Haag, het Jongeren 
Informatie Punt.en hun website, en maakte 
de hoes voor de cd To get her together 
van Anouk. Ondernemers uit Het Oude 
Centrum die hun bedrijf voor het voetlicht 
willen spelen, bijvoorbeeld via social media, 
kunnen ook hier terecht. 
Zie de website: www.prik-media.com

Ondernemen vanuit de 
Looijerstraat

Prik! Media

Lennard Kruithof

— Jan Elsinga

Sinds mei 2015 rijden er tijdelijk geen 
trams over het Spui, omdat de rails 
worden vernieuwd. Voor de passagiers 
leidt dit tot een omweg, maar voor over-
stekende fietsers en voetgangers is de 
situatie tijdelijk een stuk veiliger.

Dit betekent dat er in onze buurt Het 
Oude Centrum voorlopig alleen nog op 
een deel van de Prinsengracht, de Brou-
wersgracht en Om en Bij trams boven-
gronds rijden. De trams onder de Grote 
Marktstraat rijden immers al ruim 10 jaar 
in de tunnel. Dat was zo’n 100 jaar gele-
den wel heel anders.

De paardentram
Eerst nog even verder terug in de tijd: in 
het laatste decennium van de 19e eeuw 
reden er paardentrams door de Wagen-
straat en de Gedempte Gracht (lijn A van 
Station Hollandsche Spoor via Plein naar 
de Bankastraat) en door de Boekhorst-
straat, de Herderinnestraat en de Lange 
Beestenmarkt (lijn B van Hollandsche 
Spoor via Princessewal naar Kanaal). De 
paardentram reed op 4 maart 1907 zijn 
laatste rit. Er moesten in die tijd heel wat 
paardenvijgen worden opgeveegd.

De elektrische tram
Vanaf 1904 werden de paardentrams 
geleidelijk verdrongen door elektrische 
trams. In maart 1907 was er een tramnet 
met tien elektrische lijnen, waarvan de 
lijnen 1, 2 en 6 door onze buurt reden.

Lijn 1 reed door de Wagenstraat en het 
Spui heen via de Amsterdamsche Veer-
kade en terug via de Gedempte Gracht.
Lijn 6 reed ook door deze straten, 
maar ging vanaf de Gedempte Gracht 
rechtdoor via de Gedempte Burgwal, 
De Herderstraat, de Herderinnestraat, 
Hooge Zand naar Om en Bij. Op de terug-
weg werd na de Herderstraat rechtsaf 
geslagen naar de Paviljoensgracht en de 
Stille Veerkade om zo uit te komen op de 
Amsterdamsche Veerkade en het Spui. 
Lijn 2 ten slotte ging door de Boek-
horststraat en kruiste lijn 6, waar de 
Herderstraat overgaat in de Herderin-
nestraat.

Er was een druk tramverkeer in onze 
levendige buurt zo’n 100 jaar geleden. 
De buurt was dichtbevolkt en kinderrijk 
met veel winkels, maar in die tijd was er 
nog weinig auto- en fietsverkeer, zodat 
de trambestuurder vooral op de vele 
voetgangers moest letten. De meeste 
tramlijnen in de buurt hadden vanwege 
de smalle straten enkelspoor; alleen de 
Boekhorststraat en het Hooge Zand 
hadden dubbelspoor. In de Herderstraat 
en de Herderinnestraat moesten elkaar 
tegemoetkomende trams zelfs op elkaar 
wachten.

Deze situatie heeft geduurd tot ca 1926, 
toen na de sloop van veel woningen de 
Grote Marktstraat werd gerealiseerd en 
de tramroutes werden verplaatst naar 
de randen van onze buurt: Spui en Grote 
Marktstraat/Prinsegracht.

De trams in onze buurt, zo’n 100 jaar geleden

Gedempte Gracht rond 1906. In de verte ligt het Spui, de tram komt aanrijden die de Wagenstraat ingaat.

foto: Gemeentearchief Den Haag

- historisch verhaal -
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Internet heeft mooie, maar ook minder 
mooie kanten. Als je je computer, tablet 
of smartphone niet goed beveiligt, 
komen je data ongewild terecht bij 
webwinkels, hackers en sociale mediasites. 
Burgerrechtenorganisatie Bits of 
Freedom houdt daarom een gratis 
evenement waar vrijwilligers u helpen met 
het beveiligen van uw apparatuur. Op 5 juli 
waren zij in de Centrale Bibliotheek aan 
het Spui om u veel te leren over digitale 
zelfverdediging. 
Ook in het najaar worden weer workshops 
gehouden. Zie voor meer informatie 
hierover de website van de bieb. Elke 
sessie heeft een bepaald onderwerp. De 
volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

mobiel / smartphone beveiligen, veilige 
wachtwoorden, social media en privacy. 

Wilt u meedoen? 
Reserveren is noodzakelijk. Stuur een 
e-mail naar dic@dobdenhaag.nl of bel 
naar (070) 353 44 10. Geef aan in welke 
volgorde de onderwerpen u aanspreken. 
Deelnemers worden ingedeeld op voorkeur 
en beschikbare plekken. 

Waarom beveiligen? 
Beveiligen is nodig: webwinkels, hackers 
en sociale mediasites lopen gemakkelijk 
met uw data weg en verkopen die aan de 
hoogste bieder. En Facebook bijvoorbeeld 
gebruikt vakantiefoto’s in advertenties 
zonder iemand ervoor te betalen. Het is 
niet zo moeilijk om je privacy en veiligheid 
te verbeteren, je moet er alleen even voor 
gaan zitten.
Bits of Freedom is een grote 
burgerrechtenbeweging die opkomt 
voor vrijheid en privacy op internet. 
Zij krijgt hulp van talloze fans, en 
steun van supporters: vooraanstaande 
wetenschappers, journalisten, activisten en 
zusterorganisaties. 

Meer informatie: 
www.privacycafe.nl en www.bof.nl

Digitale zelfverdediging bij de bieb

Haagse inwoners zijn het minst tevreden 
over hun stadsgenoten. Dit blijkt uit het 
derde Steden & Streken Merkenonderzoek 
van Hendrik Beerda Brand Consultancy 
onder 12.750 Nederlanders. Hieruit 
komt dat bewoners van grote steden 
veel kritischer zijn over hun woonplaats 
dan die van kleinere steden. Ze klagen 
met name over onveiligheid en onrust.
Den Haag scoort het zwakst van de 
grote steden op de populariteitslijst 
onder inwoners. Hagenaars zijn op alle 
fronten erg kritisch over hun stad en in 
het bijzonder over hun stadsgenoten. 
Amsterdam haalt de slechtste scores 
op fileproblemen, woonomgeving en 
woningaanbod. In Rotterdam is de 
waardering voor de veiligheid en sfeer het 
laagst. Rotterdammers zijn het meest te 
spreken over de festivals in hun stad. Onder 
Amsterdammers wordt het podiumaanbod 
het best beoordeeld. Haarlemmers zijn het 
meest trots op de musea in hun stad.
Steden met een historisch centrum 
zijn het populairst onder bezoekers; 
Amsterdam, Maastricht en Delft vormen 
de architectuur top-3 . Steden met een 
historische binnenstad worden het 
hoogst gewaardeerd door de bezoekers. 
Amsterdam, Maastricht en Delft hebben 
volgens bezoekers de aantrekkelijkste 
architectuur. Ook Den Haag oogt 
aantrekkelijk voor de bezoeker. 

Dankzij de toename van het aantal 
activiteiten in buurthuis De Sprong is 
het aantal bezoekers toegenomen. Ook 
ondernemers hebben hier een werkplek 
gevonden. Of hierdoor het buurthuis op 
eigen benen kan staan, is nog niet duidelijk. 
Volgens welzijnsorganisatie Zebra moet 
het lukken om in het najaar de exploitatie 
rond te krijgen. Ook de gemeente is 
optimistisch gestemd, maar pas als 
duidelijk is dat het buurthuis onafhankelijk 
van subsidies kan voortbestaan, wordt 
duidelijk of het buurthuis open blijft. Dit is 
afhankelijk van het vinden van aanvullende 
financieringsbronnen. Worden die 
gevonden, dan is sluiting van de baan en kan 
De Sprong het predikaat Buurthuis van de 
Toekomst krijgen.  

In een Buurthuis van de Toekomst zetten 
vrijwilligers van instellingen als sportclubs, 
verzorgingshuizen en scholen zich in voor 
de buurt. Zij bieden hier activiteiten aan, 
zoals nu ook in De Sprong. Daarnaast 
kunnen commerciële organisaties ruimte 
huren. Volgens Zebra is het aantal 
bezoekers afgelopen jaar flink gestegen. 
Dit is te danken aan activiteiten, van 
klaverjassen tot een dagelijks buffet, een 
wekelijkse zitting van een pedicure en een 
maandelijkse rommelmarkt. Ondernemers 
weten De Sprong steeds beter te vinden. 
Zij huren kantoren en brengen zo geld 
in het laatje. In ondernemerscollectief 
Projectenlab De Samensprong voor sociaal-
maatschappelijke flexplekken zijn een aantal 
van hen aangesloten.

Hagenaars mopperen meer 
over hun stad

Meer activiteit in buurthuis De Sprong  

 foto: Xander Bouwman

Leuk bij de buren

In plaats van het verbeteren van 
zogenoemde Krachtwijken zet het Haagse 
college van Burgemeester en Wethouders 
voortaan in op Wijkaanpak Nieuwe Stijl. 
Bij deze aanpak is het de bedoeling dat 
de gemeente anticipeert op initiatieven 
van bewoners die de leefbaarheid in 
hun wijk ten goede komen. Dit staat 
in het plan Opwaartse kracht!. Om 
onderwijsachterstanden, werkloosheid en 
armoede tegen te gaan, wil de gemeente 
samen met bewoners en maatschappelijke 
organisaties werken. Hierbij wordt gekeken 
naar perspectieven van een wijk en of 
problemen ook echt opgelost kunnen 
worden. Den Haag heeft hiervoor veertien 
(14) miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag 
moet volstaan om in de komende vier jaar 
de vroeger genoemde achterstandswijken 
te verbeteren. 

Krachtwijken bestaan 
niet meer
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Operationeel directeur Mariska Eikenaar 
van de Wijkontwikkelingsmaatschappij 
(WOM) is blij dat wooncorporatie Staedion 
en de gemeente Den Haag willen dat WOM 
niet al in 2018 stopt maar doorgaat tot eind 
2020. Dat betekent dat meer verpauperde 
panden, zogenoemde ‘rotte kiezen’, in Het 
Oude Centrum en de Stationsbuurt kunnen 
worden opgeknapt. Hierbij is de focus 
bepaald op vijf gebieden: Boekhorststraat, 
Wagenstraat, Spui, Stationsweg en de 
omgeving van de Doubletstraat (Zuidwal, 
Paviljoensgracht). Aan bewoners wordt 
nu gevraagd welke panden zij graag 
opgeknapt willen zien. In de zomer gaat 

de WOM plannen uitwerken en kijken wat 
financieel haalbaar is. In september worden 
in overleg met bewoners, gemeente en 
Staedion knopen doorgehakt. Panden die 
door ontwikkelaars of particulieren worden 
opgeknapt, komen niet in aanmerking. 
Eikenaar: “Wij verbouwen panden die 
niet worden ontwikkeld. Dat doen we 
budgetneutraal.’’ Dat betekent dat het 
niet meer mag kosten dan het oplevert. 
Inkomsten komen uit de verhuur en verkoop 
van de opgeknapte panden. Nu heeft het 
samenwerkingsverband 300 verhuurbare 
eenheden, zo’n 250 woningen, in bezit in de 
twee wijken. 

Toen de WOM in 2008 begon, stonden er 
meer panden op de verlanglijst van Staedion 
en de gemeente. “Vastgoed waar iets mee 
moest, maar het was ook crisis.’’ Behalve 
naar het (her)bouwen van panden gaat ook 
aandacht uit naar de invulling van ruimten, 
met name van winkels. “Bestemmingen 
wijzigen kunnen wij niet, dat doet de 
gemeente. Maar we kunnen wel huurders of 
gebruikers zoeken die een straat versterken, 
zoals bijvoorbeeld bij de Haagse Loper, de 
entree tot de stad vanaf station Hollands 
Spoor. Door in te zetten op branchering 
creëer je levendigheid.’’
Zie voor meer info: www.wom-soc.nl

De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) 
hoort graag via het Bewonersoverleg van 

buurtbewoners welke panden zij graag 
opgeknapt zouden willen zien. Ideeën 

zijn welkom op het e-mailadres van het 
Buurtoverleg Het Oude Centrum: 

info@hetoudecentrum.nl. 
Deze bewonersorganisatie ontvangt 

suggesties graag vóór 15 juli, de uiterlijke 
datum waarop de wensenlijst naar de 

WOM wordt gestuurd. In september wordt 
hierover verder gesproken.

Lopende projecten:
• Lange Beestenmarkt 104-108
 Hier worden koopwoningen gerealiseerd. 
• Lange Beestenmarkt 200-206/Zuidwal 52
 In oktober/november dit jaar begint sloop. 
 In december begint de nieuwbouw. Ook hier 
 worden koopwoningen gemaakt.
• Zuidwal 51
 Drie woningen zijn reeds verkocht. Er staat 
 nog één woning in de verkoop. De woningen 
 zijn begin deze maand opgeleverd.  
• Paviljoensgracht 64-66
 Werkzaamheden zijn begonnen. Hier komen 
 vier huurwoningen. 
• Paviljoensgracht 56/58. Stille Veerkade 48 
 (Medina-pand). Hier komen twee woningen. 
• Paviljoensgracht 131
 Hier komt het HEIT-team van de gemeente 
 Den Haag. Omdat er problemen zijn met de 
 vloer is hun intrek uitgesteld. 
• Zuidwal 15 (Theehuis Jadida)
 In verband met illegale activiteiten is het pand 
 gesloten. De gemeente is van plan om de zaak 
 definitief te sluiten. De bestemming Horeca 
 wordt van het pand afgehaald.

Herstellen van oude panden gaat door

OPROEP AAN  DE WIJK

 foto's: Dimitriosfos

— Tegen de verpaupering —
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Léon | Raoul, de winkel in het voormalige 
Kwantumgebouw op de hoek Grote 
Markststraat/Boekhorststraat, breidt zijn 
assortiment van oude industriële lampen 
en meubels uit met kleding, sieraden, 
accessoires, leren tassen, kleden en meer. 
Onder de noemer conceptstore maakt 
de winkel een doorstart. Op zaterdag 18 

juli zal de grote re-launch plaatshebben, 
met eten van Junk Food Kitchen uit het 
Zeeheldenkwartier en bier van de lokale 
brouwerij Kompaan. Uiteraard is er een 
dj aanwezig voor wat fijne deuntjes. Van 
16.00 tot 20.00 uur is iedereen welkom. 
Voor meer info: 
www.facebook.com/LeonenRaoul.

Feest bij 
doorstart van 
Léon | Raoul

— Iris Drenth

Ramoon’s Haarmode, dames- en 
herenkapsalon aan het Spui, is voor de 
tweede keer op rij uitgeroepen tot de 
Leukste Kapsalon van het Jaar in Den Haag. 
Eigenaresse Ramona Heidt (34) en haar 
collega Amanda Veld kregen de meeste 
stemmen van 140 kapsalons in de stad.
Klanten die via sms, Facebook en e-mail 
konden stemmen, beoordeelden de 

kapsalon als het klantvriendelijkst, op 
de beste prijs/kwaliteitverhouding en 
uitstraling. Heidt: “We hebben onze klanten 
via sociale media en een poster in de etalage 
op de verkiezing geattendeerd. Het is leuk 
dat mensen de moeite hebben genomen om 
te stemmen.’’ Twee jaar geleden eindigde ze 
als tweede in de kapperswedstrijd.  
Zelf denkt Ramona dat haar kapsalon zo 

goed bevalt, omdat deze laagdrempelig is. 
“Wij zijn normaal: iedereen is hier welkom.’’ 
De kapsalon oogt ‘huiselijk’, zegt ze. “Hier 
komen zowel daklozenkrantverkopers als 
mensen uit Wassenaar.’’ Bovendien geeft 
ze studenten en 65-plussers korting. Ook 
kinderen zijn van harte welkom in de stoel. 
“Amanda en ik zijn van alle markten thuis.’’
Ramona, die tien jaar geleden de kapsalon 
heeft overgenomen, is erg verheugd 
met de uitslag en hoopt op meer klanten 
door de positieve publiciteit. Er zijn op dit 
moment ingrijpende verbouwingen aan de 
tramsporen gaande op het Spui, waardoor 
haar salon soms moeilijk bereikbaar is en 
minder in het oog springt. “Passanten die 
vanaf de tramhaltes binnenliepen, missen 
we nu maar vaste klanten blijven komen.’’
Ook de crisis draagt niet bij aan de 
bedrijfsvoering. “Mensen komen minder 
vaak. Voorheen zagen we hen om de vier, 
vijf weken terug, maar nu stellen ze een 
bezoek uit tot eens in de zeven of acht 
weken.’’ Ramona zit echter niet bij de pakken 
neer en wil regelmatig flyeren in de buurt. 
“Dat levert wel wat op.’’ Verder trekt ze 
met acties klanten, zoals bijvoorbeeld het 
inzetten van gekleurde veertjes in ‘Ibiza-
stijl’. 
De salon op Spui 229 werkt met of zonder 
afspraak. Meer info: 
www.ramoonshaarmode.anko.nl

Ramoon’s Haarmode blijft de leukste kapsalon

Kennismaking sport/spel/vissen
Dinsdag 4 augustus 11-16u. 
v.a. 11 j, €1
Zwemmen
Woensdag 5 augustus 11-16u. 
v.a.11 j, €2
Filmmarathon
Donderdag 6 augustus 12-16u. 
v.a. 11 j, gratis
Koken voor de wijk
Dinsdag 11 augustus 11-16u. 
v.a. 11 j, €1
Corpus Leiden
Woensdag 12 augustus 11-17u. 
v.a. 11j, €5
Tiener BBQ
Donderdag 13 augustus 14-18u. 
v.a. 11 j, €1
Sport en spel 
in het Helena van Doeverenplantsoen.
Zaterdag 22 augustus 18- 21:30u. 
v.a. 8 t/m 23 j, Gratis
www.jeugdhaven.jeugdwerk.nl

Activiteiten in De Jeugdhaven

foto's: Facebook Léon en Raoul

foto: Robin Plasman
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Colofon
Buurtkrant Het Oude Centrum
redactieoudecentrum@gmail.com

Kopij voor de volgende buurtkrant: 
inleveren tot 1 september.

Redactie
Iris Drenth
Jan Elsinga
Saskia Herberghs
Ria Post
Tony Swärtz
Camil Springer
Marc Tangel
Lay-out en grafisch ontwerp
Robbe Wieles
www.studiorobbe.nl

De inhoud van de krant geeft niet 
noodzakelijkerwijs de mening van het 
bestuur van het buurtoverleg weer.

Buurtoverleg Het Oude Centrum
www.hetoudecentrum.nl
www.spinozastad.nl
info@hetoudecentrum.nl

Paviljoensgracht 33
070 3926791 (ook voor advertenties)

Terugblikkend op het eerste half jaar van 
het nieuwe bestuur van het Buurtoverleg 
overheerst een gevoel van uitersten. Als 
nieuwe groep enthousiastelingen met 
uiteenlopende achtergronden zijn we van 
start gegaan met verschillende oude maar 
ook veel nieuwe projecten. Zichtbaar en 
onzichtbaar maar met de belangen en 
ambities van de wijk hoog in het vaandel.
In verschillende kennismakingssessies zijn 
al snel verschillende werkgroepen ontstaan. 
Verkeersdrukte en parkeerproblemen 
werden onderwerp van een verkeersgroep 
die samen met de wethouder de straat 
opging. Overleggen en stukken schrijven 
werken bij dit thema minder effectief. 
Al wandelend door de wijk komen de 

problemen van bewoners veel sneller 
in beeld en worden de oplossingen ook 
actiever benaderd. Op dit moment ligt 
er de taak het parkeerbeleid 2010-2015 
te evalueren. Input van bewoners en 
ondernemers is daarin cruciaal en als 
bestuur zullen we ook hier een pro-actieve 
rol op ons nemen om de belangen van de 
wijk te waarborgen.
Een belangrijk punt van de afgelopen 
periode is de herziening van 
het bestemmingsplan geweest. 
Belanghebbenden hebben ca. 15 
zienswijzen ingediend die na de zomer in de 
raad worden behandeld. Het bestuur kijkt 
met tevredenheid terug op de inloopmiddag 
eind april in De Sprong waar veel vragen 

werden gesteld. Naast alle gemeentelijke 
trajecten kunnen we ook trots zijn op een 
geslaagde barbecue op het Rozemarijnhof 
en een toffe Buitenspeeldag. Op 1 Mei 
bracht de burgemeester een bezoek aan 
de wijk en ook dat kan als één van de 
hoogtepunten worden gezien. 
Dat er nog veel meer werk aan de winkel 
is blijkt uit het feit dat er wekelijks 
uitnodigingen binnenkomen om mee te 
praten over allerlei nota’s, raadsplannen 
en voortgangen. Van de Fietsnota tot de 
Horecaplannen, de Loper Oude Centrum 
en de WOM. Divers en uitdagend, maar het 
zorgt er ook voor dat we moeten waken 
ons niet in de details te verliezen. Het komt 
vaak aan de orde dat indien het over de 
binnenstad van Den Haag gaat de focus 
ligt op de bezoeker. Of het beleid richt 
zich primair op woongebieden waar de 
binnenstad dan ook weer geen onderdeel 
in is. Buurtoverleg het Oude Centrum 
staat voor de opdracht daar in de komende 
periode werk van te maken. 
Dus ligt de lat onverminderd hoog; onze 
buurten als binnenstadswijk op de kaart 
te zetten. Niet enkel beleid maken voor 
bezoekers maar juist voor de bewoners!

De drempel laag, de lat hoog! 
ingezonden stuk van Bestuur Bewonersoverleg Het Oude Centrum

foto: Robin Plasman

Burgemeester Jozias van Aartsen (midden) wordt door bewoners en ondernemers geinformeerd.
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Maandag
09.00 - 15.00 u Pedicure, 1xp 2weken
 Rosalia Baks, 0640533680
09.00 - 16.00 u Buffet geopend
13.00 - 17.00 u Klaverjasclub
13.30 - 14.15 u 55+ gym
15.30 - 17.00 u  Spiritueel Café (diverse 
 data / 070-7370447
17.00 - 18.30 u  Avondmaaltijd € 5,50
 telefonisch aanmelden 
19.00 - 21.00 u  Nellie Bellydance 
 06-34669393
Dinsdag
09.00 - 16.00 u  Buffet geopend
09.30 - 11.30 u  Computerlessen
10.00 - 15.00 u Klaverjasclub
13.00 - 14.30 u  Handwerkclub 
 070-2052220  
Woensdag
09.00 - 16.00 u Buffet geopend
09.30 - 11.30 u  Computerlessen
10.00 - 17:00 u  Chinese Ouderenwerker 
11.30 - 13.30 u Pannenkoekenmiddag
13.00 - 17.00 u  Klaverjasclub 
17.00 - 18.30 u  Avondmaaltijd €5,50
 telefonisch aanmelden 
18.30 - 20.30 u  Nederlandse les 
 Vital Aid Organisation
 info@vitalaid.nl
Donderdag
09.00 - 16.00 u  Buffet geopend
13.00 - 16.00 u Klaverjasclub
13.00 - 16.00 u  Tafeltennis
14.00 - 16.00 u  Boodschappenbingo 
 laatste dodag v/d maand 
18.30 - 20.30 u  Nederlandse les 

Vrijdag
09.00 - 16.00 u Buffet geopend
10.00 - 13.00 u Klaverjasclub
11.00 - 15.00 u  Wakaya (Antilliaanse 
 ouderengroep)
15.00 - 17.00 u  Kinderclub
 
Zaterdag
14.00 - 23.00 u  Kumasi Youth Organisation
14.00 - 23.00 u  Vereniging Ethiopiërs 

Zondag
10.00 - 15.00 u  Rommelmarkt

Programma 

WDC De Sprong 

Reparateurs, fietsenmakers, elektriciens, 
timmerlieden en naaisters, die graag hun 
handen uit de mouwen willen steken 
tijdens Het Repair Café. 
Zij kunnen zich aanmelden bij 
Claudia Noordzee: 
claudiajongaman@outlook.com. 
Telefoon: 070 2052220 (De Sprong)

Bewoners uit Het Oude Centrum zijn welkom in het Repair Café dat nu ook in deze 
buurt opengaat. Hier worden kapotte spullen opgeknapt, zoals kleding, meubels, 
elektrische apparaten, fietsen en speelgoed. Vrijwillige reparatiedeskundigen zoals 
elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers gaan samen met de bezoekers 
aan de slag. Het café en de reparaties zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. Vooralsnog gaat het Repair Café open op de zaterdagen 5 september en 7 
november, van 11 tot 13 uur, in buurthuis De Sprong aan de Paviljoensgracht 33.

Heb jij een scherpe blik voor 
verkeersknelpunten in Het Oude Centrum? 
Wil jij regelmatig met de gemeente 
in gesprek om de verkeersveiligheid 
te verbeteren? Ben je goed in het 
bedenken van creatieve oplossingen voor 
ingewikkelde verkeersproblemen? Meld 
je dan aan voor de Verkeersgroep, een 
werkgroep van het Buurtoverleg, platform 

van Het Oude Centrum. De Verkeersgroep 
wil rustiger, veiliger en schoner verkeer 
in de wijk, voor voetgangers, fietsers en 
automobilisten. De groep voert regelmatig 
overleg met verkeersambtenaren van de 
gemeente en soms met raadsleden en 
wethouders. Denk en praat mee en neem 
contact op met Vasco Tenner, via info@
hetoudecentrum.nl.

Vrijwilligers gezocht

Repair Café gaat open in De Sprong

Verkeersgroep zoekt versterking

Uitgebreid snuffelen en aankopen 
doen kan zaterdag 19 september in de 
Lutherse kerk. Daar wordt dan een bazaar 
gehouden waarvan de inkomsten zijn 
bestemd om de daken van de bijgebouwen 
te renoveren. Behalve goedkope 
hebbedingetjes zijn er zelfgemaakte 
handwerkspullen te koop, er is taart, 
gebak en natuurlijk koffie en thee. Er zijn 
kinderactiviteiten, er is een rad van fortuin 

en een loterij. Wie juist van nog mooie 
en hele spullen afwil, kan deze vanaf 7 
september inleveren bij de kosterij. Vraag 
naar Henk Baaima (070 3636610). Op 12 
september zet de kerk zijn deuren wijd 
open tijdens Open Monumentendag. Er 
worden dan rondleidingen gehouden, oa 
naar de zolder waar een fraai uitzicht over 
onze wijk wordt geboden. Dit alles in de 
Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal 7.

Bazaar in de Lutherse kerk

foto's: Martin Waalboer/Stichting Repair Café


