
Colofon
Deze pagina is een uitgave van Stichting 
Wijkplatform Morgenstond, 1e Eeldepad 3a, 
2541 JG Den Haag. Tel: 070-3673356

Website: www.wijkplatformmorgenstond.nl
Like ons op Facebook
E-mail: info@wijkplatformmorgenstond.nl
Openingstijden wijkplatform: maandag van 
09.00 - 13.30 uur, woensdag van 10.30 – 16.00 
uur,  donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur
Redactie: Rick Baron, Anita Bussem, Paul 
Mulders, Charles Crown, Jos Muller, Caroline 
Roeters, Jeannot Kant (Bureau Samen)
Foto’s:  Rick Baron, Anita Bussem, Jeannot 
Kant, Caroline Roeters .
Lay-out: Koos Voermans, Jeroen Steneker
E-mail redactie:
redactiemorgenstondnieuws@gmail.com
Druk & verspreiding: HaagMedia

NIEUWS

Voor meer informatie verwijzen we bij veel artikelen naar websites. Mocht u geen internet hebben, dan kunt u de betreffende informatie bij het secretariaat van het Wijkplatform krijgen.

mei 2016

Berichten van de bestuurstafel

Ook belangrijk is dat de andere partners 
uit de wijk, zoals stadsdeel en instellingen, 
meedenken.Op 28 mei vindt in het Me-
lis Stokepark het Escampfestival plaats. 
Het wijkplatform houdt daar een kleine 

Op 13 april heeft het wijkplatform 
een werkoverleg gehouden met de 
buurtcommissies en werkgroepen uit 
Morgenstond. Tijdens zo’n overleg 
worden problemen die zich afspelen 
in de buurt doorgenomen en  waar 
nodig, wordt hulp aangeboden. 

Wethouder Ingrid van Engelshoven 
vindt het geweldig dat op deze plek een 
brede buurtvoorziening komt met een 

basisschool, speciale basissschool, peu-
terspeelzaal van stichting Mooi, kin-
deropvang DAK en een Centrum voor 
Jeugd en Gezin.
De Haagse Beek zit nu aan het Paddepad. 
Locatiedirecteur van Haagse Beek 
Jeroen Willems zei dat het uniek is dat 
een SBO school deel uit zal maken van 
een brede buurt voorziening Directeur 
van het IKC Dick van Waas vertelde over 
de tijdcapsule die beide scholen hebben 
gemaakt en begraven. Hierin zitten door 
de leerlingen geschreven en getekende 
brieven. Mensen die in de verre toekomst 
de capsule op zullen graven, kunnen lezen 
en zien hoe het in 2016 was.  
Over anderhalf jaar zal het nieuwe ge-
bouw klaar zijn.

Caroline Roeters

Voorheen woonden Danny en Marja in 
een ander opvallend complex: de Pharos 
woontoren aan de Loevesteinlaan. Daar 
hadden zij echter te maken met zoveel 
–vooral technische- problemen, dat het 
stel sinds 1 januari 2014 is verhuisd naar 
een terraswoning op het dak van het 
stadskantoor. Beiden waren helemaal 
weg van het huis op de 16e etage.

Naast de unieke locatie valt de woning op 
door de driehoekige vorm. Sommige wan-

In 2011 organiseerde het Wijkplatform 
het eerste lentefeest samen met wijkbe-
woners in de Binnentuin bij de Steen-
wijklaan. Dit was een groot succes en in 
de navolgende jaren werden op meerdere 

tentoonstelling over het fotoproject “Ken 
je plekje”. Tevens zullen flyers uitgedeeld 
worden over werkzaamheden van vrij-
willigers van het wijkplatform. Laat u 
informeren over Morgenstond; misschien 
wilt u zich wel aansluiten als vrijwilliger 
voor uw wijk of buurt. 
Blijf alert op het plaatsen van grof vuil 
bij orac’s en leegstaande huizen. Bij con-
statering, bel tel.nr. 14070.

Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Feestelijke start 
nieuwbouw

Gezellige Lentefeesten

locaties Lentefeesten georganiseerd. Het 
werden mooie gelegenheden voor jong en 
oud elkaar te ontmoeten. Springkussen, 
draaimolen en het schminken zijn elk 
jaar een feest voor de kinderen.

Wonen boven het
stadskantoor. Hoe is dat?
Veel mensen weten het niet, maar op het dak van het stadskantoor aan de 
Leyweg liggen 49 woonappartementen. Danny en Marja de Jong hebben 
het er naar hun zin.

den staan daardoor niet haaks op elkaar. 
Er is vloerverwarming en vloerkoeling. 
De kamers zijn ruim en licht; Marja vond 
het aanvankelijk zelfs te groot. Ook het 
terras heeft een behoorlijke oppervlakte. 
Het uitzicht vinden ze geweldig, zeker 
als het donker is met al die lichtjes. Als 
ze maar niet knipperen, want daar heeft 
Danny een hekel aan.
Ik wijs op een fiets die ik op het terras zie 
staan. “Ja”, lacht Danny, “er is onder het 
complex wel bergruimte, maar ik vind het 

Op 14 mei as. van 12.00 tot 18.00 
uur wordt op het Almeloplein ge-
vierd dat het 50 jaar geleden is dat 
de Haagse band Q65 het album Re-
volution uitbracht. Het op een gevel 
geschilderde refrein van de hit ‘The 
life I live’ wordt in aanwezigheid van 
de oprichter van Q65, Joop Roelofs, 
onthuld.

Roelofs heeft in de jaren 60 zijn droom 
om beroemd te worden waar gemaakt. 

Q65 dag op het Almeloplein

In het Ontmoetingscentrum Mor-
genstond wordt tot en met 7 mei 
as. het NK pupillen algemeen en het 
NK meisjes adspiranten gespeeld. 
Sportwethouder Rabin Baldewsingh 
heeft het damtoernooi maandag 2 
mei geopend.

In totaal zeventien jongens en één meisje 
van 10 t/m 13 jaar spelen op het NK pu-
pillen in een week tijd acht partijen. Een 
van de grootste kanshebbers is opnieuw 
Berke Yigitturk. De jonge Hagenaar is 
door zijn titel van vorig jaar rechtstreeks 
voor de finale geplaatst. Bij de meisjes 

adspiranten (14 t/m 16 jaar) is Kirsty 
Wahjuwibowo de Haagse trots. Vorig 
jaar eindigde ze als vierde. Er hebben zich 
voor dit NK dertien meisjes-adspiranten 
ingeschreven.

Op zaterdag 7 mei omstreeks 15.00 uur 
volgt voor beide NK’s de prijsuitreiking. 
Daarvoor is voormalig vice-wereldkam-
pioen en nationaal kampioen Rob Clerc, 
tegenwoordig bondscoach, uitgenodigd.
Het toernooi is toegankelijk voor publiek, 
maar wees wel stil.

Jeannot Kant

Weer plukken in de kruidentuin?

Jeugdtoernooi Dammen

Hij heeft tal van artiesten voorbij zien 
komen in de Marathon en wilde dat ook. 
Hij is op zoek gegaan naar muzikanten 
om een band te vormen. De naam Q65 
is geboren uit de hits SuzyQ en Route66 
van de Rolling Stones.  
Joop was niet zo goed in het bespelen 
van een instrument, toch is de band en 
de muziek een succes geworden. “We 
hadden totaal niet door dat we zoveel 
mensen bereikten met onze muziek” 
vertelt hij. Q65 was uniek in toon en dat 
maakte het verschil. Het Q65 geluid was 
ruig en hard.
Op vele muren, vooral in Den Haag Zuid-
west, werd de tekst ‘Q65’ gekalkt. Joop 

zelf heeft niet in Morgenstond gewoond 
maar zanger Willem Bieler woonde in de 
Oosterhesselenstraat . Op de woonboot 
aan de Soestdijksekade van de ouders 
van drummer Jay Baar werd geoefend. 
Joop staat positief tegenover de door 
Henk Augustijn en bestuurslid van het 
Wijkplatform Charles Crown georga-
niseerde Q65 dag.  “Ik heb mijn doel 
bereikt, ben beroemd geworden, heb 
genoten en heb veel leuke vriendinnen.” 
Op onze website www.wijkplatform-
morgenstond.nl vindt u een uitgebreide 
versie van dit verhaal.

Caroline Roeters

gemakkelijker om hem hier te stallen!”
Als minpunt noemt hij de temperatuur 
regeling van de verwarming in het stads-
kantoor en de woningen. Die schijnt niet 
goed gescheiden van elkaar te kunnen 
worden geregeld.
Marja en Danny hopen er nog lang te 
kunnen wonen.

Rick Baron

De vrijwilligers uit de wijk staan al 
klaar om er ook dit jaar samen met u 
een succes van te maken. 
De data zijn: 21 mei van 12.00 tot 17.00 
uur in de Zuidlarenstraat, 4 juni tussen 
13.00 en 16.00 uur in de Binnentuin 
bij de Steenwijklaan,  11 juni van 13.00 

Eind mei zal de nu nog kale krui-
dentuin in het Zuiderpark weer in-
gezaaid en beplant worden. 

Waar een paar jaar geleden nog volop 
de geur van de dille je tegemoet kwam 
en de maggiplant je uitnodigde tot het 
maken van een soepje, is het nu een 
kale bedoening. Groenbeheerder Jan 
Metselaar van het stadskantoor legt uit 
dat kruiden erg gevoelig zijn voor kou. 
Daarom wordt er eind mei weer gezaaid 
en geplant. We kunnen dadelijk weer 
genieten van Rozemarijn en de kleuren 
van Lavendel.
Maar Metselaar vertelde ook dat het 

de bedoeling is alleen te plukken wat 
je nodig hebt. Dus geen bossen en ze-
ker geen kluit er uit trekken. Zo heeft 
iedereen wat.
Vroeger ging het ophaalbruggetje naar 
boven zodat er tegen 20.00 uur niemand 
meer de tuin in kon lopen. Dit was een 
goede regeling, maar de gemeente geeft 
toch voorkeur aan een vrije toegang tot 
de tuin.

Kom kijken in onze mooie kruidentuin 
en neem wat kruiden mee, maar pluk 
met mate….

Anita Bussem

tot 16.30 uur in de houten speeltuin op 
de hoek van Oosterhesselenstraat en 
Hoogeveenlaan.
Wij hopen u op een van deze dagen te 
zien.

Paul Mulders

In mei en juni organiseren werkgroepen van bewoners met steun van het 
Wijkplatform Morgenstond weer Lentefeesten in hun buurtje.

Op donderdag 7 april is aan de Bentelostraat het startsein gegeven voor 
de bouw van een nieuwe school. Zowel de kinderen van De Haagse Beek, 
een school voor speciaal basisonderwijs, als die van IKC Bamboe waren 
aanwezig op de bouwplaats.


