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Het Oude Centrum
City mOndial en de pOstHOOrn vOeren aCtie Wijkkrant met ambities 

zoekt verslaggevers
Wijkkrant Het Oude Centrum is met 
vier pagina’s uitgebreid. Dat biedt 
ons meer gelegenheid om het nieuws 
in deze levendige wijk te verslaan en 
wijkbewoners beter te informeren 
over wat hier speelt. 
We blijven ambitieus. Zo willen we 
na de zomer meer vernieuwingen 
door voeren. We onderzoeken of het 
mogelijk is om in kleur uit te komen en 
meer advertenties te plaatsen. 
Het enige wat ons ontbreekt is een 
stevig redactieteam: mensen die zich 
met open ogen en oren door de wijk 
bewegen en over hun bevindingen 
willen schrijven. 
Wie heeft zin en tijd om ons kleine 
team aan te vullen? Het gaat om een 
bevredigende vrijwilligersbaan, die 
elke twee maanden resulteert in een 
krant die goed gelezen wordt.  
Wie doet mee? Bel voor meer 
informatie naar: 06 177 50 365. 
Of mail naar info@hetoudecentrum.nl

 

 

Meer dan honderd ideeën hebben City 
Mondial en huis-aan-huisblad De Post-
hoorn ontvangen om de Boekhorststraat 
op te stoten in de vaart der volkeren. 
Plannen voor het voormalige Broeken-
huis dat nu al jaren leeg staat, maar ook 
voor de straat in zijn geheel. 
Aanvankelijk deed directeur Peter Duive-
steijn van City Mondial en De Ooievaart 
een oproep in het huis-aan-huisblad om 
ideeën te vergaren voor het pand, maar dat 
kan volgens hem niet los worden gezien van 
een algehele visie op de vroeger gerenom-

meerde winkelstraat die een beetje in het 
slop is geraakt.
Dat gaat veel mensen aan het hart, blijkt uit 
de vele inzendingen die Duivesteijn en de 
krant hebben ontvangen. Onder het motto 
‘erop of eronder’ is het de bedoeling, in sa-
menspraak met wooncorporatie Staedion, 
de gemeente, ondernemers en de bewo-
ners, om het giga-pand waarin vroeger het 
Broekenhuis was gevestigd, tot een ware 
publiekstrekker om te vormen. Tegelijker-
tijd moet een toekomstvisie op de straat als 

plannen voor Boekhorststraat

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

 tekst en foto: Saskia Herberghs

poten af van onze 
langebeestenbieb!



geheel worden geformuleerd. “Daar is be-
hoefte aan,’’ constateert Duivesteijn. “Het is 
een prachtige, bijzondere straat maar hij is 
lang links blijven liggen.’’
Aan ideeën geen gebrek. Er zijn mensen 
die hier speelplekken voor kinderen willen 
realiseren, er ligt een plan om de tijd dat 
Vincent van Gogh hier verbleef in herin-
nering te brengen in een heus museum en 
weer anderen zien mogelijkheden om in 
het pand duurzaam, biologisch voedsel te 
verkopen. Een ander ziet mogelijkheden om 
flexibele werkplekken in het pand te reali-
seren. Duivesteijn smult ervan, maar be-
nadrukt dat het plan dat uiteindelijk wordt 
uitgevoerd haalbaar moet zijn. “We nemen 
dit heel serieus.’’
Want al heeft de eigenaar van het voorma-
lige Broekenhuis, wooncorporatie Staedion, 
aangegeven dat nieuwe gebruikers van het 

pand een lage instapprijs kunnen krijgen, 
op den duur moet de nieuwe bestemming 
zichzelf wel bedruipen. “Het moet uiteinde-
lijk renderen, maar Staedion gaat niet voor 
de snelle winst.’’ Ook de gemeente staat 
welwillend tegenover de actie van City 
Mondial en De Posthoorn, zegt Duiveste-
ijn. “Tot en met de top.’’ Even belangrijk is 
dat bewoners en ondernemers in de straat 
meepraten. Duivesteijn: “Er moeten krach-
ten los komen.’’ Omdat hij niet helemaal 
kan voorzien, hoe dat loopt, wil hij zich niet 
binden aan termijnen. “We hopen dit jaar te 
starten.’’
Deze meimaand heeft een presentatie 
plaats van de ideeën, waarschijnlijk in het 
pand zelf. Daaruit worden er drie of vier ge-
selecteerd die potentie hebben. Vervolgens 
worden deze ideeën uitgewerkt. Hiervoor is 
volgens Duivesteijn steun aangeboden door 
de gemeente.

Voorgelezen worden is leuk voor kinderen 
én volwassenen, voorlezen is leuk om te 
doen. Maar dat gaat niet iedereen even mak-
kelijk af. Er zijn mensen die moeite hebben 
met lezen en schrijven. Mensen die daar-
door hun kinderen niet durven voorlezen of 
niet durven helpen op school.
Voor die mensen, die een steuntje willen 
krijgen bij het oppakken van de taal, is er 
nu het project Geef het door!. Dit project 
koppelt ouders en vrijwilligers aan elkaar 
en heeft als doel de taalontwikkeling van 
zowel ouders als kinderen te verrijken. 
Bij de Voorleesexpress worden kinderen 
twintig weken door vrijwilligers voorgelezen 
en wordt de ouders verteld hoe ze het 
voorlezen kunnen overnemen.
Een ander project, Taal voor Thuis, 
behandelt stap voor stap onderwerpen die 
voor ouders belangrijk zijn in relatie tot 
hun kind(eren). Voor ouders met kinderen 
op voorscholen gaat het over gezondheid, 
rijmpjes, dieren en dergelijke. Voor ouders 

met kinderen op de basisschool gaat het over een 10-minutengesprekje voeren, helpen bij 
een spreekbeurt, mee naar de open dag enzovoorts.
Geef het door! werkt als een sneeuwbal. Door kennis te delen en door te geven groeit de 
sneeuwbal. Deze wordt groter naarmate de ouders meer zelfvertrouwen krijgen op het 
gebied van taal. Hun enthousiasme en betrokkenheid geven ze door aan hun kinderen en 
hopelijk geven die kinderen hun enthousiasme ook weer door.
Gezinnen met interesse voor een of beide projecten én vrijwilligers die hiervoor aan de slag willen, 
kunnen meer informatie krijgen van Iris de Ruiter, telefonisch te bereiken op: 06 28222794 of per 
e-mail: i.deruiter@zebrawelzijn.nl.
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Hulp vrijwilligers 
bij leren voorlezen

Ruim honderd gasten genoten op zondag 19 april van culinaire hapjes en drankjes in tien 
restaurantjes aan en om de gracht. Het was de vierde editie van Proef de Gracht. Op 
de foto’s: gasten én kok Antonio Mosca van est est est!, de keukenbrigade van Warung 
Bude Kati, Arjan Spruit van eten bij Werelds, chef-kok Lars van Liempt, Martine en Bram 
Wooning van Blij, Bart van Doorn van restaurant M, Corine Ammerlaan van de Pakschuit 
en Bas Oonk van Basaal. 

proeverij op de gracht

Foto’s: Kees Oosterholt

Frisse Wind

Deze projectruimte op Boekhorststraat 
97C is van Haagse Makers, een stichting 
die experts, studenten en scholieren 
faciliteert bij het doen van experimentele 
vindingen. Zij kunnen hier proto-types 
maken van lampen, technische apparaten 
of zelfontworpen (foto)behang. Industrieel 
ontwerper Arn van der Pluijm (34) verzorgt 
daarnaast workshops. Oók hoopt hij op een 
kruisbestuiving tussen de bezoekers. “Die 
kunnen kennis en kunde uitwisselen.’’
Van der Pluijm: “Het Oude Centrum is 
de perfecte plek voor de zichtbaarheid 
van mijn organisatie. Kunstenaars en 
ontwerpers komen hier hun ideeën 
uitwerken. Ik vind het leuk om mensen 
bij elkaar te brengen en samen aan de 
slag te gaan met de meest uiteenlopende 
projecten.” In het lab staan een 3D-printer, 
een lasersnijder en gereedschap voor 
digitale schakelingen ter beschikking. 
Bezoekers leren hoe ze hiermee aan de slag 
kunnen.
De Kleine Werkplaats is een platform met 
veel mogelijkheden, die ook Van der Pluijm 
nog aan het ontdekken is. Zo kan kan hier 
ook grafisch werk worden vormgegeven 
en afgedrukt. “Onlangs wisselden twee 
promovendi hier kennis uit over het meten 
van emoties. Dit is een ideeënfabriek 
in de breedste zin van het woord, een 
experimenteel makerslaboratorium, waarbij 
het gaat om zelf doen. Onderwijs is niet 
het startpunt maar zit wel in het aanbod.” 
Van der Pluijm wil ook buurtgenoten 
enthousiasmeren hun ideeën vorm te geven 
in De Kleine Werkplaats. 
Zie www.haagsemakers.nl

ruimte om te experimenteren

de Kleine Werkplaats

Tekst: Tony Swärtz  -  Foto: Vincent Crooks



— Tony Swärtz

Al 50 jaar is Nicko Christiansen muzikant 
in hart en nieren. De 65-jarige zanger/
saxofonist/gitarist begon zijn loopbaan 
als frontman van de formatie Livin’ Blues 
die in 1966 zijn eerste succes oogstte 
met de single ‘Wishful thinking’. “In 1967 
werden we beroeps.’’ Ooit speelde hij in 
acht bands. “Maar daar werd ik gek van.’’ 
Nog steeds staat hij op internationale 
podia, onder andere met de Livin’ Blues 
Xperience. Daarnaast schildert hij, en ook 
daarmee boekt hij succes. 

Aan de vooravond van een tournee 
door Polen wil de bewoner van de Stille 
Veerkade wel vertellen waarmee hij 
zijn dagen vult. Behalve in Livin’ Blues 
Xperience, die oude en nieuwe nummers 
ten gehore brengt, is hij een vaste speler 
in The Wizzards en Bluezofeel. Met The 
Hague All Star Reggea Band gaat hij 
binnenkort naar Oslo en The Freelance 
Band kan ook op hem rekenen. Qua genres 
is Christiansen breed inzetbaar:  blues, jazz, 
rock, funk en wereldmuziek, hij voelt zich 
erbij thuis.
Toch is hij minder op de podia te vinden 
dan vroeger. “In de jaren 70 en 80 was het 
druk. We speelden een keer een maand 

lang in Duitsland met slechts één vrije 
dag.’’ Indertijd tourde hij in grote delen 
van Europa. Nog steeds steekt hij met 
zijn bands de grenzen over, maar in Den 
Haag vindt hij minder emplooi. “Dit is nu 
een moeilijke stad voor blues. De podia 
zijn beperkt. In de jaren 50 en 60 had 
Den Haag het wél: er waren nachtclubs 
en in Scheveningen bruiste het. Maar nu 
is er geen nachtleven meer. Het is netjes 
geworden.’’
Dat betekent niet dat Christiansen stil zit. 
“Ik ben een rusteloos mens en omdat ik 
meer tijd had, begon ik met t’ai chi. Toen ik 
acht jaar geleden verf en een ezel kreeg, 
ben ik begonnen met schilderen. Dat vind ik 
nog lekkerder dan meditatie.’’ Aanvankelijk 
schilderde Christiansen kleine doekjes 
maar inmiddels heeft hij conga’s, gitaren, 
elpees, schoenen en zelfs een scootmobiel 
beschilderd. Deze zomer is zijn werk te zien 
in Scheveningen, en vanaf begin september 
bij Amsterdam Outsider Art. 
Daarnaast weet Christiansen elke eerste 
dinsdag van de maand muzikanten van 
divers pluimage bij elkaar te krijgen in ’t 
Syndicaat in de Nieuwe Molstraat voor 
een jamsessie, die liefhebbers trekt. Ook 
verzorgt hij een radioprogramma op 

010FM, waarop Hagenaars via internet 
platen van Jimi Hendrix tot B.B. King 
kunnen beluisteren én een live-band die 
hun cd promoot. “Dat verhuist naar de 
woensdag, van 21 tot 23 uur.’’ Dat komt 
omdat Christiansen voortaan een andere 
bezigheid heeft op maandag. “Ik ga een 
koor in Delft leiden.’’ Een koor dat vooral 
ritmisch aan de slag gaat. “Maar ook met 
gospelzang.’’ 
Dat hij daarnaast ook nog muziekstudenten 
aan huis ontvangt en cd’s mét band én solo 
uitbrengt, zorgt er waarschijnlijk voor dat 
het met zijn onrust wel meevalt. “Ik rol 
altijd wel ergens in, omdat ik veel mensen 
ken.’’ Muziek spelen vindt Christiansen nog 
steeds avontuurlijk, ook als hij dat doet 
met de bandleden waarmee hij misschien 
al vijftien jaar samen is. Het gaat om 
drummer Kees van Krugten (ex-Herman 
Brood en Hans Dulfer), bassist Jeroen van 
Niele, gitarist Loek van der Knaap en op 
mondorgel Bas Kleine (uit Dokkum). “Ik ben 
verwend met mijn band.’’

Nicko Christiansen exposeert in mei in de 
Little Rock Gallery, Gevers Deynootweg 
1134, Scheveningen. Op 6 juni speelt hij 
met Livin’Blues Xperience op Kaderock, 
Soestdijksekade 345, aanvang 16.50 uur. 
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nicko Christiansen

— Kunstenaar in de krant —

Ze strijken neer, de duiven uit de lucht
en landen Om en Bij de Brouwersgracht.
Zojuist is daar het vogelvoer gebracht
waar steen en brons het water overbrugt.

Of – is het zaagsel van de Zagerij?
Het kruimelt en de handelaar in hout
die – waterpas – de planken boven houdt,
beseft: al is zijn glorietijd voorbij,

geharnast met de eeuwigheid verduurt
hij het voorbijgaan van hun vleugelslag
de krasse snavelklauwtjes elke dag,
hun roep, door voer en vogelpoep verzuurd.

Zijn bronzen schouder draagt een bronzen balk.
En duizend duiven maken nog geen valk.

vOGelversCHriKKer
(Brouwersbrug)

— Gedicht door M. Schartzmann

 foto: Ria Post  foto: Vincent Crooks foto's: Dimitriosfos

—Tony Schwärtz

Kees Schrijver (56), vanaf 1982 woonachtig 
en werkzaam in Het Oude Centrum, 
probeert middels wandelingen door de 
wijken Het Oude Centrum, Stationsbuurt 
en Schilderswijk, de bewonersorganisaties 
op één lijn te krijgen. “Actieve wijkbewoners 
die hun woonomgeving willen verbeteren, 
kunnen van elkaars ervaringen leren.’’
Het viel Schrijver op dat in het afgelopen 
jaar veel nieuwe bewoners actief werden 
in Het Oude Centrum. “Zij overleggen met 
de gemeente, treden op de voorgrond en 
willen deelnemen aan initiatieven, maar zij 
weten niet precies wat er in voorgaande 
jaren allemaal is gebeurd.’’ Door oud-
gedienden en nieuwe gemotiveerde 
wijkbewoners samen te brengen en mee 
te nemen naar plekken waar je anders 
niet snel binnenkomt, wil Schrijver helpen 
verbindingen te leggen. “We kijken wat er 
allemaal leeft.” 
Een stadswandeling met Schrijver kan al 
gauw drie uur duren. Momenteel bereidt 
hij een stadswandeling voor met leden van 
de Haagse Stadspartij, die de drie wijken 
bestrijkt. “Dit project is niet bedoeld als 
commerciële toeristenwandeling, maar 
voert bijvoorbeeld langs plekken waar 
daklozen worden opgevangen. Ook doen 
we specifieke woonvormen aan of bezoeken 
we groene initiatieven. Op afspraak kunnen 
we kleine bedrijfjes bezoeken. Het is 
maatwerk.’’ Om die reden neemt Schrijver 
per keer hooguit zes mensen mee, soms 
tegen betaling, soms gratis. 
Geïnteresseerden melden zich bij Kees 
Schrijver: kees.schrijver@gmail.com.

In onze levendige wijk werken veel beeldend kunstenaars. De wijkkrant zoekt hen op. 
Ditmaal spraken we de internationaal vermaarde muzikant:

stadswandelen 
met Kees schrijver
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Per 1 januari is het eerste gedeelte van 
de Wet Werk en Zekerheid in werking 
getreden. Dit betreft een verbetering 
van de positie van werknemers met een 
tijdelijk contract. De rechten van oproep- 
en uitzendkrachten worden versterkt 
en de ontslagbescherming van payrollm-
edewerkers wordt gelijkgeschakeld aan 
die van andere werknemers. Vanaf 1 juli 
zal de regel gelden dat er na twee jaar 
tijdelijk werk bij dezelfde werkgever een 
vast contract ontstaat.
Vanaf die datum zal verder gelden dat de 
werkgever voor ontslag om bedrijfseco-
nomische redenen of wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid toestemming 
moet vragen aan het UWV en bij ontslag 
om andere redenen de arbeidsovereen-
komst moet laten ontbinden door de 
kantonrechter. 
De belangrijkste wijziging in deze wet is 
de invoering van een in beginsel vaste 
transitievergoeding bij ontslag van 1/3 
maandsalaris per dienstjaar en ½ maand-
salaris per dienstjaar voor de periode 
dat de werknemer langer dan 10 jaar in 
dienst is geweest. 
Tot slot wordt vanaf 1 januari 2016 de 
maximale duur van de WW-uitkering in 
stappen tot een hoogte van twee jaar 
teruggebracht. Ook wordt bij de opbouw 
van de hoogte van de WW per gewerkt 
jaar slechts een halve maand meegeteld 

en wordt na een periode van een half 
jaar werkloosheid alle arbeid als passend 
aangemerkt. Ook wordt de methode van 
inkomensverrekening aangepast, 70 pro-
cent van de genoten inkomsten worden 
verrekend met de WW.
De teneur van deze wet is duidelijk: wat 
meer rechten voor de flexibele werk-
nemer, maar een baangarantie voor 
het leven is echt verleden tijd. UWV en 
kantonrechter moeten de werknemer 
met een vast contract natuurlijk wel be-
hoeden tegen al te lichtvaardig ontslag, 
maar de ervaring leert dat hiervan niet te 
veel moet worden verwacht. De bedui-
dend lagere ontslagvergoedingen zullen 
in ieder geval minder dan voorheen de 
werkgever van ontslag weerhouden en 
de soberdere WW dwingt de werknemer 
elke baan maar te accepteren. 
Tijdelijkheid en flexibiliteit wordt de 
norm, de vaste baan is op z’n retour. Voor 
hulp bij ontslag en sociale zekerheid kunt 
u hulp krijgen van:

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

einde aan zekerheid vaste baan, 
tijdelijk en flexibel de nieuwe norm

advertentie

Foto: Saskia Herberghs

Tekst: Tony Swärtz  -  Foto: Ivo de Bruijn

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

Waar mag worden gebouwd, waar 
kunnen horecagelegenheden hoe 
lang open blijven, en waar zou een 
verslaafdenopvang mogen worden 
gerealiseerd? Vragen die aan bod 
kwamen tijdens de open inloopavond 
donderdag 23 april in Buurthuis van 
de Toekomst De Sprong. Ambtenaren 
gaven zo goed mogelijk antwoord op 
de vele vragen die er op hen werden 
afgevuurd. 
De bewoners lieten zich zo goed 
informeren omdat nu straks het nieuwe 
bestemmingsplan wordt vastgesteld 
er nog gelegenheid is bezwaren aan te 
tekenen. Dit kan tot en met 13 mei. Wie 
niet kon komen, maar toch nieuwsgierig 
is kan zich ook op internet informeren 
over planologische aanpassingen. 
Kijk op: www.ruimtelijkeplannen.nl of 
www.denhaag.nl/bestemmingsplannen.

Bij bezwaren
Ook in het Den Haag Informatie-
centrum, Spui 70, ligt het plan ter 
inzage. Dat is open van maandag 
t/m vrijdag van 9 tot 16 uur en op 
donderdagavond op afspraak van 
16 tot 20 uur. Op- en aanmerkingen 
zijn welkom. Dat kan in een brief 
of mondeling. Brieven moeten zijn 
voorzien van naam, adres, dagtekening, 
handtekening en motivering. 
Richt brieven aan: Gemeenteraad, 
Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. 
Om mondeling bezwaren aan te 
tekenen, kan een afspraak worden 
gemaakt via telefoonnummer: 
070-353 4276. Dit moet uiterlijk 14 
dagen vóór afloop van de inzagetermijn.

nieuw bestemmingsplan
onder de loep

Frisse Wind

Zo heet de nieuwe creatieve studio op de 
hoek Lange Beestenmarkt/Herderinnes-
traat. Vier dames, Lidwien, Eline, Marloes 
en Merel hebben binnen deze muren elk 
hun eigen werkplek gevonden, met hun 
eigen specialiteit en achtergrond. Lidwien 
van Kempen is decorontwerpster, o.a. voor 
het Nationale Toneel en Stella Den Haag. 
Ze geeft les aan de Hogeschool voor de 
Kunsten (HKU) in Utrecht, maakt grafische 
ontwerpen en is meubelmaker. 
Eline Michielsen heeft Brein Boerderei.nl en 
samen met Lidwien VOF Once upon a frame 
opgericht. Foto’s worden tot een stop-mo-
tionfilm gemonteerd, voor bedrijven zoals 
BP, de Belastingdienst en Paagman. Marloes 
Kroeze maakt illustraties, kaarten en pos-
ters voor winkels en ‘conceptstores’. Bij de 
Grafische Werkplaats maakt zij zeefdruk-
ken. Ook is ze bedreven in het maken van il-
lustraties en animaties. En net zoals Lidwien 
geeft ze les aan de HKU.Merel is project-
organisator/coördinator. Zij maakt film- en 
fotoproducties voor de culturele sector, o.a. 
voor wdc De Mussen, doet aan fondsenwer-
ving en coördineert jeugdactiviteiten. ‘Laak 
maakt’ is één van haar projecten. De tekst 
‘elke dag vers’ komt van een decorstuk aan 
de wand. “Elke dag verse hersenspinsels,’’ 
grapt Merel, die uitlegt dat ze in nauwe 
samenwerking met opdrachtgevers tot de 
beste resultaten komen. Dat hebben ze ook 
verteld op een borrel die ze voor de buurt 
hielden. “Dat was een groot succes.’’
Voor info zie Facebookpagina ‘Elke dag vers’.

‘samen met opdrachtgevers
komen de beste resultaten’

elke dag vers

Merel, Lidwien, Marloes en Eline.

“Mijn hart maakte telkens een sprongetje 
als ik mijn kinderen over de Paviljoensgracht 
zag rennen naar buurthuis De Sprong,” zegt 
Claudia Noordzee, moeder van twee. Dank-
zij haar handtekeningenactie komt er een 
zebrapad op dit kruispunt, waar maar liefst 
vijf straten samenkomen. 
Zo’n actie is munitie voor 
de Verkeersgroep, opge-
richt door de wijkorgani-
satie Buurtoverleg. Deze 
werkgroep maakt zich 
sterk voor verkeersveilige 
maatregelen in Het Oude 
Centrum en zit geregeld 
met de gemeente om de 
tafel. Dit gaat niet altijd 
zonder slag of stoot. Van 
de gewenste maatregelen 
sneuvelen er een groot 
aantal. Zo wilden bewoners bij het Heilige 
Geesthofje óók een zebrapad voor de deur. 
Gerlinde Beusink van het Buurtoverleg: 
“Hier vingen we bot, omdat de gemeente 
een zebrapad in een 30-km zone niet toe-
staat.’’
Na overleg ter plekke met wethouder ver-
keer, Tom de Bruijn, is voor het kruispunt bij 
De Sprong een uitzondering gemaakt. Ger-
linde: “Het is ons ook gelukt om bij het hofje 
als proef een (verkeersvertragende) witte 
stip op de weg te laten plaatsen.’’ Tijdens zijn 

bezoek aan de wijk zijn meer wensen aan de 
wethouder voorgelegd. Zoals het verzoek 
van horecaondernemers om de Dunne 
Bierkade ‘s avonds en in het weekend af 
te sluiten voor autoverkeer, voor veiligere 
terrassen. 
En de wens van door files geplaagde be-

woners van de Gedempte 
Burgwal en Gedempte Gracht 
voor autoluwe fietsstraten. 
Een ander verzoek is van par-
keervergunninghouders, voor 
een maximale parkeertijd van 
dertig minuten in de wijk voor 
niet-vergunninghouders. De 
wethouder is aan het naden-
ken over deze voorstellen. 
Vooralsnog zijn behalve de 
zebra en de stip kleine suc-
cessen geboekt: bloembakken 

voor meer overzicht bij de oversteekplaats 
Gedempte en Lutherse Burgwal en ondui-
delijke verkeersborden worden verbeterd. 
Ook gaat de gemeente praten met de uitba-
ters van de parkeergarages, om hun aanwij-
zingsborden en uitstraling te verbeteren. 
Maar het kan beter. Gerlinde: “Wijkbewo-
ners kunnen het werk van de Verkeersgroep 
steunen, door handtekeningacties te star-
ten. Samen staan we sterk.” 
Voor meer informatie: 
info@hetoudecentrum.nl

verkeersveiligheid in de wijk aangepakt

Claudia Noordzee

Foto: Vincent Crooks

v.l.n.r.: Bedrijfsleider Mitch, vrijwilliger Adriana en klanten in de ReShare Store aan de Paviljoensgracht

Foto's: Stamati Xanthoulis
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Anders Bekeken, het schildersatelier voor 
mensen met een psychische, psycho-
sociale en psycho-somatische achtergrond, 
verhuist binnen afzienbare termijn naar 
Zuidwal 95A. De dozen worden al ingepakt. 
Sigrid denkt dat de kunstenaars daar ‘heel 
gelukkig’ gaan worden, maar wil wel gezegd 
hebben dat GGZ-instelling Parnassia 
pas nadat een actiecomité in het geweer 
kwam tegen een verhuizing terug naar 
de Rozebottelstraat een pand in de stad 
aanzocht. “Wij wilen in de stad blijven en 
participeren in de wijk.’’
Aanvankelijk zou Anders Bekeken, ten 

gevolge van bezuinigingen, na vijftien jaar 
aan de Wagenstraat gezeten te hebben, 
terug moeten naar het psychiatrische 
terrein. “Dat zou een grote stap terug zijn.’’ 
Ten gevolge van die plannen is een aantal 
deelnemers afgehaakt, ook al heeft iedereen 
een zogenoemde CIZ-indicatie van een 
specialist die voorschrijft dat zij een aantal 
dagdelen in het schildersatelier verblijven. 
“Het gaat om kwetsbare mensen, waarvan 
een aantal nu niets doet met die indicatie.’’ 
Sigrid vreest dat zij terugvallen in een 
sociaal isolement en vereenzamen.
Vanaf december 2013 bestaat er grote 
onrust onder de deelnemers van het 
schildersatelier: er vielen ontslagen en het 
was onduidelijk wat er ging gebeuren met 
het schildersatelier en de bijbehorende 
winkel. Toen duidelijk werd dat Parnassia 
inzette op een verhuizing naar de 
Rozebottelstraat lieten de deelnemers het 
er niet bij zitten, richtten het actiecomité 
op en benaderden media en politici. Met 
resultaat. Maar geheel gerust zijn de 
kunstschilders er niet op. Het pand aan de 
Zuidwal is geworven voor de duur van twee 
jaar en de deelnemers moeten productiever 
zijn en meer geld in het laatje brengen.
Yvonne: “Er wordt veel van ons verwacht, 
maar wat en hoe precies is niet duidelijk. 
Wij moeten actie voeren tegen een 
zorginstelling om voor ons bestaansrecht 
op te komen. Terwijl we kwetsbaar zijn.’’ 
Voor nieuwe deelnemers in het atelier 
is het nog afwachten waar ze terecht 
komen. Een deel mag aanschuiven aan de 
Zuidwal maar anderen worden wel naar 
de Rozebottelstraat verwezen. De 32 
oud-gedienden vertrekken in elk geval 
binnenkort naar de Zuidwal. Ook hun winkel 
aan de Wagenstraat en de kunstuitleen 
vertrekken uit de Wagenstraat. De inloop 
van het Leger des Heils, reclassering en de 
opvang van daklozen en verslaafden blijft 
hier wel gevestigd.

Ze zit nog in de opbouwfase maar Siri 
Beerends (29, Den Haag), sinds februari 
ouderenconsulente in Het Oude Centrum, 
Rivierenbuurt en Stationswijk, heeft er 
zin in. “Mijn hart ligt bij de doelgroep.’’ Die 
bestaat uit ouderen van 55 jaar en ouder 
en hun mantelzorgers. Zij kunnen een 
beroep doen op Beerends voor allerlei 
zaken: financiën, administratie, hulp bij het 
huishouden of persoonlijke verzorging maar 
ook biedt Beerends steun bij verveling of 
het opdoen van sociale contacten.
In de 20 uur die ze wekelijks daarvoor ter 
beschikking heeft, kan ze dat niet alleen. 
Daarom traint ze óók vrijwilligers die 
eens in de vijf jaar huisbezoeken afleggen 
bij 75-plussers. “Wij vragen hen waar ze 
behoefte aan hebben.’’ Dat is niet zomaar. 
“De politiek wil dat ouderen zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen. Daar kunnen 
ze ondersteuning bij nodig hebben.’’ Ook 
koppelt ze vrijwilligers  aan ouderen om 
activiteiten te ondernemen, of bijvoorbeeld 
boodschappen te doen. “Sommigen ouderen 
willen dat niet, hoor. Die zijn bewust alleen.’’
Beerends is de laatste die daaraan wil 
tornen. “Ik bied alleen vrijwillige zorg: de 
cliënt wil het zelf.’’ Ook als er klachten zijn 

over bijvoorbeeld vervuiling in huis, zal 
Beerends niet zomaar ingrijpen. “Ik ga én 
met de cliënt én met de klager in gesprek en 
zoek naar de oorzaak. Pas dan onderneem 
ik stappen. Het kan ook zijn dat iemand 
het huishouden niet kan bolwerken of 
problemen op meerdere vlakken heeft. Dan 
is er meer nodig.’’ Zij schakelt in zo’n geval 
gespecialiseerde instanties in. “Mijn werk 
bestaat so wie so veel uit doorverwijzen.’’

Dat wordt gewaardeerd, merkt ze. “Vooral 
ouderen zien door het oerwoud aan 
voorzieningen en regels door de bomen 
het bos niet meer.’’ Dat hoort ze ook terug 
van de instellingen en mensen waarmee ze 
samenwerkt: buurthuizen, maatschappelijk 
werk, wijkverpleging, wooncomplexen, 
vrijwilligers. “Dankzij hen krijg ik een 
goed beeld van ouderen en de vragen die 
ze hebben.’’ Veel hulpvragen betreffen 
de administratie, en het aanvragen van 
voorzieningen op maat. “Bij de gemeente 
moet dat digitaal of telefonisch. Dat vinden 
mensen lastig. Daarom zijn ze al blij met mijn 
huisbezoek.’’
Huisbezoeken legt ze sinds kort ook af 
samen met de Chinese ouderenconsulent 
Kwok Hung Lau van De Chinese Brug. “Hij 
kan bij gesprekken tolken. Verder verdelen 
we de taken.’’ Een ander aspect van haar 
functie is het faciliteren van activiteiten. “Als 
ouderen behoefte hebben aan handwerken, 
een telefooncircel of yoga dan kan ik 
bijvoorbeeld buurtbewoners of vrijwilligers 
benaderen die dat willen organiseren.’’
Ouderenconsulente Siri Beerends is 
te bereiken op: 06 28222539 of via 
e-mail: s.beerends@zebrawelzijn.nl

Honderd Hagenaars en Hagenezen nodigen 
duizend Hagenaars en Hagenezen uit om 
krachten te bundelen en ideeën te delen 
over hoe zij Den Haag samen mooier, scho-
ner en leefbaarder kunnen maken. Daarom 
organiseren zij op 13 juni in de Fokker 
Terminal op de Binckhorst de Haagse Krach 
1000. Samen maken zij tijdens deze bijeen-
komst honderd voorstellen om de stad nog 
mooier te maken.
Geïnspireerd op de G1000-bijeenkom-
sten in België waar burgers samen spraken 
over de toekomst van hun land houden 
de initiatiefnemers een ‘burgertop’ in 
Den Haag: de Haagse Krach 1000. Op de 
eerste bijeenkomst bij DeeDriemz in het 
Zeeheldenkwartier op 9 april kwamen zo’n 
100 mensen bij elkaar voor de start van de 
HK1000-campagne. Die avond passeerden 
allerlei ideeën de revue; van betere isolatie 
voor huizen tot oplossingen tegen honden-
poep en het verbouwen van groenten in 
eigen tuin.
In de hele stad worden de komende maan-

den deze ‘pop-up-tafels’ in allerlei vor-
men neergezet. Van fysieke tafels tot pick-
nicks in het park: overal waar het Haagse 
Krach 1000-logo verschijnt delen mensen 
dromen en ideeën met elkaar. Op deze ma-
nier wordt in buurten gepeild welke duur-
zame oplossingen onder Hagenaars leven.  
Mensen die willen meewerken aan de 
burgertop kunnen dit op verschillende 
manieren doen. Er zijn vrijwilligers nodig: 
tafelsecretarissen, vrijdenkers, beleidsma-
kers, organisatoren en bewoners. Om ieder-
een een gelijke kans op deelname te geven 
worden 10.000 inwoners geloot uit het 
kiesregister en 1.000 ondernemers uit het 
handelsregister. Zij ontvangen tussen 18 en 
24 mei een uitnodiging voor de HK1000. 
Geïnteresseerden worden opgeroepen een mail 
te sturen naar info@HK1000.nl.
Mensen die nu al in contact willen komen met 
andere betrokken Hagenaars en Hagenezen, 
worden opgeroepen lid te worden van de Haag-
se Krach Facebookgroep. Zij kunnen hier ideeën 
delen, vragen stellen en hun netwerk uitbreiden. 

doorstart voor anders Bekeken aan de Zuidwal

OuderenCOnsulente Biedt Brede steun 

Het hart van siri Beerends ligt bij ouderen

duizend Hagenaars praten over een mooiere stad
Na de opening van de eerste 
Langebeestenbieb door wethouder Cultuur 
Joris Wijsmuller in oktober werd deze 
kort voor de kerst in brand gestoken door 
onverlaten. De initiatiefnemers lieten 
het er niet bij zitten - buurman Tiddo de 
Ruiter maakte een nieuw kastje en hing 
dat even na Oud en Nieuw op. Oók dat 
werd kortgeleden in de fik gestoken. Nu 
wordt gewerkt aan een brandbestendig 
ruilboekenkastje. 

De eerder in deze krant geportretteerde 
kunstenaar Lichel van den Ende werkt aan 
een creatie die bestaat uit stukjes bor-
duursel voor het Textiel Festival in Leiden. 
Hiervoor is Lichel op zoek naar mensen die 
kunnen borduren en mee willen werken. 
Ook zijn bestaande stukjes kruisstekenbor-
duursels welkom, liefst met een persoonlijk 

accent. Liefhebbers kunnen de geborduur-
de stukjes tijdens het festival op de creatie 
bevestigen. Ook Lichel bouwt ter plaatse 
aan zijn borduurcreatie. 
Wie mee wil doen, mailt naar: 
selfcantus.lichel@hotmail.com. 
Het Textiel Festival heeft plaats van 
13 tot 17 mei in de Pieterskerk in Leiden.

De gemeente en politie vinden het jammer 
dat 85 procent van de bewoners in Het 
Oude Centrum geen melding maakt van 
overlast. Vooral nu onderzoeksbureau 
Intraval eveneens heeft geconstateerd 
dat rond de 40 procent van de bewoners 
in deze wijk zich wel eens onveilig voelt. 
Zonder meldingen kunnen gemeente en 
politie niet optreden tegen de veroorzakers 
van overlast. Vandaar de oproep om wél 
melding te doen. Dit kan via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente (14 
070) of het landelijk servicenummer van 
de politie (0900 - 8844). Bij vervuiling van 
de buurt door graffiti, rotzooi op straat of 
vernielingen kunnen bewoners eveneens 
terecht op de website van de gemeente of 
met de app 'Melding Doen' (in de appstore). 
Ook bij de wijkagent kunnen klachten 
worden gemeld.

Space2Dance, de gezellige dansavond in 
’t Syndicaat in de Nieuwe Molstraat, heeft 
voortaan op elke laatste zaterdag van de 
maand plaats. Van 21 tot 2 uur kunnen 
dansliefhebbers zich hier uitleven op de 
muziek die door de dj’s Fancy, Ray en 
Helga wordt gedraaid. Verzoeknummers 
zijn ook welkom. De entree is gratis, maar 
de organisatie is blij met donaties voor de 
onkosten.

Begin maart is de fietsparkeerplaats achter 
de Bijenkorf in gebruik genomen. Deze 
is onbewaakt en er is plaats voor 400 
fietsen. Einde zomer is in een deel van 
Q-parkeergarage aan de Amsterdamse 
Veerkade plek voor 400 fietsen. De 
fietsenkelder onder de bibliotheek aan het 
Spui wordt in de zomer ook voor publiek 
toegankelijk. Hier komen 1500 plekken. 

minibieb verrijst uit de as 
aan de lange Beestenmarkt Borduren voor creatie van lichel van den ende

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Overlast melden

space2dance voortaan 
op zaterdag

extra stallingen voor fietsen

 foto: Vincent Crooks  foto: Dimitriosfos

Schildersatelier Anders Bekeken vertrekt van het 
Sterhuis naar de Zuidwal, in elk geval voor de 
duur van twee jaar. Een actiecomité met daarin 
onder anderen Karen, Sigrid, Yvonne en Loes 
heeft zich daar sterk voor gemaakt.



 cartoon: KRA Illustraties
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Speel-o-theek voor peuters
In de speel-o-theek kunnen ouders met hun 
peuters spelletjes leren spelen. Voor 20 
eurocent zijn de spelletjes te leen. Meesters 
en juffen geven uitleg. Op donderdag is 
de speel-o-theek open van 15 tot 17 uur. 
Gratis. Ook is er een spel-inloop voor 4 
tot 12 jarigen. Ouders zijn welkom voor 
koffie/thee. Er is informatie over opvoeding, 
financiën, verhuizen en werk.

Buiten spelen
De Jeugdhaven zorgt ervoor dat kinderen 
met spellen kunnen spelen op pleintjes in 
Kortenbos en Het Oude Centrum. 
Dit gaat met de bakfiets. Op woensdag is 
de speluitleen in het Rozemarijnhof van 
13:30 tot 15:00  uur. Gratis.

Vakantieactiviteiten
In de tweede week van de meivakantie 
houdt De Jeugdhaven activiteiten voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Zie op de 
website. Van zaterdag 11 t/m vrijdag 
17 juli is het Theaterkamp 2015 voor 
kinderen van 6 tot 13 jaar. 
Inschrijven bij contactpersonen Ageeth 
Smith en Tim in ’t Veld. 
Telefonisch: 070-4451094 of per mail: 
ageeth.smith@jeugdwerk.nl  
www.jeugdhaven.jeugdwerk.nl/news.php

11

Colofon
Buurtkrant Het Oude Centrum
info@hetoudecentrum.nl

Kopij voor de volgende buurtkrant: 
inleveren tot 1 juli.

Redactie
Saskia Herberghs
Tony Swärtz
Ria Post
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
Tel 070 3926791 
(ook voor advertenties)activiteiten in 
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Nog even en de bewoners van het hofje 
aan de Brouwersgracht vóór de Tuin der 
Hesperiden kijken uit over bloeiende 
rozenperken in hun gezamenlijke tuin. 
Samen met experts van de gemeente 
hebben ze die begin maart geplant. De 

tuin heeft een opknapbeurt gehad en 
volgens een van de omwonenden wordt 
de perenboom aldoor geknuffeld en lief 
toegesproken nu bekend is geworden dat 
het de oudste perenboom van Nederland 
is. Die staat nu ook bloeiend te glimmen. 

rozenperken in hofje

— Saskia Herberghs

Met de opknapbeurt van het hoekpand 
Doubletstraat/Paviljoensgracht waar het 
prostitutieteam van de gemeente en politie 
zitting neemt, is een jarenlang gekoesterde 
droom van teamleider John van Berkum in 
vervulling gegaan. Niet alleen omdat één 

van de lelijkste panden in de straat mooi is 
geworden, maar ook omdat het steunpunt 
voor sekswerkers nu een lage drempel 
heeft. Dit in tegenstelling tot het kantoor 

op het stadhuis, waar sekswerkers eerst de 
afdeling leerplicht moeten oversteken. 
“We zitten nu dichtbij,’’ zegt Van Berkum, 
die leiding geeft aan negen mensen die 
gesprekken voeren met sekswerkers, 
hen voorzien van informatie en optreden 
tegen misstanden. “We zijn er voor wat 
achter de deur gebeurt.’’ Ook klanten 
kunnen bij het prostitutieteam aankloppen, 
bijvoorbeeld als ze zich zorgen maken over 
de sekswerkers. Maar meldingen van een 
gestolen fiets worden niet opgenomen. 
“Daarvoor verwijzen we door naar onze 
collega’s aan de Jan Hendrikstraat.’’
Het team van Van Berkum is onderdeel van 
het Haags Economisch Interventieteam 
(HEIT), waarin ook medewerkers van UWV, 
GGD, Belastingdienst, Brandweer en ISZW 
(de vroegere Arbeidsinspectie) zitten. 
Behalve met prostitutie houden zij zich 
bezig met het voorkomen en terugdringen 
van malafide bedrijvigheid. 
Het prostitutieteam van HEIT werkt 

samen met het soa-centrum en Shop, 
expertisecentrum op het gebied van hulp- 
en dienstverlening aan sekswerkers en 
slachtoffers van mensenhandel. Het is de 
bedoeling dat medewerkers dagelijks enkele 
uren aanwezig zijn om sekswerkers uit de 
Doubletstraat, Geleenstraat en clubs te 
ondersteunen. 
Volgens Van Berkum is dankzij de 
nabijheid bij de werkplekken de drempel 
lager om binnen te stappen. “We voeren 
vertrouwelijke gesprekken. Dat kan hier 
makkelijker.’’ Hij hoopt dat het vertrouwen 
bij de sekswerkers wordt vergroot. “We 
laten zien dat we niet eng zijn.’’ Sekswerkers 
kunnen beter worden geïnformeerd 
over hun rechten. “Waardoor wij eerder 
tegen misstanden kunnen optreden.’’ 
Ook de buurt profiteert, alleen al doordat 
de Paviljoensgracht er beter uitziet. 
“Bovendien gaan we overlast tegen. Als we 
dat niet zelf doen, dan toch wel door onze 
collega’s te informeren.’’

prostitutieteam betrekt hoekpand doubletstraat

 foto: Kees Oosterholt

— Ria Post

Als er geen heel gekke dingen gebeuren, 
promoveren we binnenkort naar landelijk 
niveau!” Aan het woord is Rijnko Baas van 
schaakvereniging En Passant. Op de eerste 
lenteavond vertelt hij over de gang van 
zaken in het Schaakhuis op de hoek Nieuwe 
Molstraat/Looijerstraat. 
Van donderdag- tot en met zondagavond 
komt hier een gevarieerde groep 
schakers. David, net begonnen aan een 
partij, vertelt: “Hier komen zakenlieden, 
mensen uit de psychiatrische kliniek, 
kinderen, opa’s en vorige week hadden 
we hier tegelijkertijd een Colombiaan, een 
Algerijn en een Libanees.” Het klinkt als 
het begin van een goede mop, en de sfeer 
is dan ook ontspannen. Rijnko licht toe: 
“Spelers respecteren elkaar, ongeacht hun 
achtergrond.” 
Naast lid van de vereniging die zich 

bezighoudt met toernooien en nu dus de 
landelijke promotie, is Rijnko ook voorzitter 
van de stichting die voor het pand zorgt. 
Dat kost de schakers meer hoofdbrekens 
dan de gespeelde partijen... Met de 
invoering van strenge regelgeving op het 
gebied van hygiëne en horeca moesten 
ook de schakers eraan geloven. Voor het 
schenken van alcohol is een vergunning 
nodig, en er moesten een diploma sociale 
hygiëne en gescheiden toiletten komen.
Inmiddels is er de vergunning categorie 
I aanwezig, waarmee de ruimte tot 23 
uur kan openblijven. Helaas blijkt deze 
sluitingstijd te vroeg. “We krijgen mensen 
over de vloer uit Rijswijk, Zoetermeer en 
Leiden. Die staan niet meteen om zeven uur 
’s avonds voor de deur en zijn derhalve ook 
niet om elf uur klaar.” 
Op dit ogenblik is de aanvraag voor 

een vergunning categorie II (tot 00.30 
uur) in behandeling. In het proces van 
onderhandelen en contact houden met de 
gemeente hebben ze veel geleerd. “Niet 
alles kun je af met schaaktechnisch inzicht, 
inderdaad,” lacht Rijnko. “Al is het wel zo 
dat schaken bepaalde eigenschappen 
traint die je ook op andere gebieden 
goed kunt gebruiken. Je leert eerst 
denken en dan doen. En dat je hoe dan 
ook verantwoordelijk bent voor je eigen 
handelen, bijvoorbeeld.”
Wat betreft de andere eisen meldt Rijnko 
dat het diploma sociale hygiëne binnen 
is. Over de verbouwing buigt zich een 
werkgroep. Op het ogenblik van schrijven 
is die verbouwing nog niet begonnen. 
Dezer dagen staat de deur dus gewoon 
open bij En Passant - letterlijk, als de 
buitentemperatuur het toelaat, en figuurlijk 
sowieso. 
Zin om kennis te maken met een 
gevarieerde groep mensen met één 
gedeelde passie? Zin om te leren schaken? 
Zin om de sfeer te proeven en wat te 
drinken aan de leestafel? Loop binnen: op 
donder-, vrij-, zater- en zondagavond, vanaf 
19 uur. Recente info op www.facebook.
com onder ‘schaakhuis’, mét alle recente 
evenementen.

schaakhuis heet schakers (in spé) welkom

 foto: Adriano Destilo

Schaakcafé En Passant.
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Maandag 
09.00 - 15.00 u  Pedicure (1xp 14 dagen,
 Rosalia Baks: 0640533680
13.30 - 14.15 u  Meer  bewegen voor 
 ouderen (55+ gym)
15.30 - 17.00 u  Spiritueel Café (div data, 
 Frederik Ekkelboom:
 070-7370447
17.00 - 18.30 u  Maaltijd (3 gangen € 5,50 
 aanm. per tel voor 12.00)
19.00 - 21.00 u Nellie Bellydance 
 06-34669393
Dinsdag
09.30 - 11.30 u  Computerlessen
 (inschr. via Daphne James)
10.00 - 15.00 u  Klaverjasclub
10.00 - 11.00 u  Spreekuur wijkagent
13.00 - 14.30 u  Handwerkclub (Claudia 
 Noordzee / 0702052220
Woensdag
10.00 - 17:00 u  Chinese Ouderenwerker 
 (op afspraak)
11.30 - 13.30 u  Pannenkoeken
17.00 - 18.30 u  Maaltijd (3 gangen €5,50)
18.30 - 20.30 u  Nederlandse les (Vital Aid 
 Organisation, 0684907334 
Donderdag
13.00 - 16.00 u  Tafeltennis
14.00 - 16.00 u  Boodschappenbingo 
 (laatste dodag v/d mnd,
 €4,50 voor 7 rondes)
18.30 - 20.30 u  Nederlandse les (Vital Aid 
 Organisation, 0684907334 
Vrijdag
11.00 - 15.00 u  Wakaya (Antilliaanse 
 ouderengroep)
15.00 - 17.00 u  kookactiviteit ouder/kind  
 (o.l.v. de Jeugdhaven / 1x 
 p mnd, 070-3699332)
Zaterdag
14.00 - 23.00 u  Kumasi Youth Organisation 
 (oneven weken)
14.00 - 23.00 u  Vereniging Ethiopiërs 
 Den Haag (even weken)
Zondag
10.00 - 15.00 u Rommelmarkt (1e zo vd 
mnd)

De Sprong
Paviljoensgracht 33, Den Haag, 0702052220

programma 

WdC de sprong 

Bewoners van de Oog in ’t Zeilstraat 
zijn vrijdag 24 april in het zonnetje 
gezet omdat zij samen de straat 
schoon en leuk houden. Zij ontvingen 
een Gulden Klinker, én 1000 euro 
voor gereedschap of de bloembakken 
in de straat. 

Na meer dan veertig jaar is slagerij Ensing weg uit de Boekhorststraat. 
Eus en Gerda namen in april afscheid van hun vaste klanten. 

Gulden Klinker en 1000 piek 
voor Oog in ’t Zeilstraat

 foto: Vincent Crooks

Vaarwel buurt!

 Groetjes Eus en GerdaVaarwel buurt!

 Groetjes Eus en Gerda


