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Transvaal is niet de eerste de beste volkswijk. De 
bewoners wilden destijds graag weten dat ze uit 
Transvaal kwamen. Maar in de loop der jaren werden het 
er steeds minder die vol trots over hun wijk spraken. Een 
nu bijna voltooide, grootschalige vernieuwing - waarmee 
meer dan een half miljard euro is gemoeid - bracht daar 
nog geen verbetering in. Het was de bedoeling dat een 
fraaiere omgeving de sociale neergang zou stuiten. 
Maar daarvoor is er nog genoeg werk aan de winkel. Dat 
geldt ook voor het imago van Transvaal en het trotse 
gevoel van ‘vroeger’ over de wijk. En altijd speelde de 
Julianakerk een belangrijke rol als huiskamer van de 
wijk. Om dit gebouw kan je niet heen. De 60 meter 
hoge toren staat midden in de wijk en is van ver buiten 
Transvaal te zien. Wel heeft het gebouw een andere 
functie gekregen.
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De Kerk werd in 1924 gebouwd 
en speelde een belangrijke rol, 
als kenmerkend en historisch 
element in het straatbeeld en 
als religieuze ontmoetingsplek 
voor de buurt. In 1997 was het 
kerkbestuur genoodzaakt om de 
Julianakerk te sluiten. Door het 
ontbreken van een monumentale 
status lag sloop op de loer. Wijkbe-
woners, het kerkbestuur, diverse 
organisaties en de gemeente Den 
Haag hebben zich ingezet voor 
behoud van het beeldbepalende 
gebouw. Het gebouw werd op de 
gemeentelijke monumentenlijst 
geplaatst en in 1998 verkocht aan 
de gemeente Den Haag. Maar de 
kerk kwam leeg te staan en kostte 
de gemeente veel geld. Daarom is 
aan Stadsherstel gevraagd om de 
kerk een herbestemming te geven 
als verzamelgebouw voor bedrijven 
en een wijk- en dienstencentrum. 
Dit conform het bestemmingsplan 
(maatschappelijk). Een centrum 
voor informatie en ontmoeting. 
Het atrium van het gebouw werd 
verhuurd aan stichting Atrium 
(Samenwerkingsverband van 
Stichting voor Stad en Kerk (STEK) 
en de welzijnsorganisatie Zebra). 
Wegens bezuinigingen bij de 
gemeente kwam er een stop op 
subsidie voor stichting Atrium 
waardoor de exploitatie niet meer 
mogelijk werd. Leegstand dreigde. 
Stadsherstel ging op zoek naar een 
nieuwe exploitant voor het atrium 
om de Julianakerk als maatschap-
pelijk centrum voor Transvaal te 
behouden.
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Visie Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor mensen en wijken om 
tot bloei te komen.

Missie Podium Juliana programmeert, produceert en faciliteert 
voor en met bewoners van Transvaal.

Doelstelling We stimuleren actieve en passieve participatie aan kunst 
en cultuur door bewoners van Transvaal.

2019 is het jaar om te groeien. Hoewel we tegen grenzen aanlopen 
zoeken we naar een nog hogere bezettingsgraad van het gebouw, met 
vooral partijen en mensen die sociaal maatschappelijke evenementen 
mee willen helpen realiseren.

In de programmering 2019 en 2020 (hieronder) valt te lezen hoe Podium 
Juliana haar sociaal-maatschappelijke functie invulling geeft door middel 
van sociaal maatschappelijke evenementen.

Juliana Plaza,
de huiskamer van Transvaal

Na een dreigende leegstand van de Julianakerk kwam het icoon van 
Transvaal in een vrije val terecht. Om dit te voorkomen en om de 
Julianakerk weer op de kaart te zetten, geschreven Atalay Celenk en 
Jale Celen een revitaliseringsplan waarmee de Julianakerk een nieuwe 
leven kreeg. Het plan omvatte een andere variant van ondernemen 
namelijk: maatschappelijk betrokken ondernemen welke projecten 
initieert om de maatschappelijke wijkfunctie van de voormalige 
Julianakerk te behouden en uit te breiden. Hiermee biedt Juliana Plaza 
als huiskamer van Transvaal de ruimte voor verschillende sociaal 
maatschappelijke wijkactiviteiten en ondersteunt de doelstellingen van 
Podium Juliana. in april 2016 is Juliana Plaza door oud-burgemeester 
Wim Deetman en de toenmalige burgemeester Jozias van Aartsen 
geopend. Beide oud-burgemeesters bezoeken met regelmaat de 
evenementen van Podium Juliana.

Podium Juliana is er voor de makers uit de wijk, maar we binden ook 
professionele makers uit de stad (zoals het Residentie Orkest) en van 
verder aan ons. Er is ruimte voor vragen van buurtbewoners en voor 
nieuwe samenwerkingen, daarin zijn we faciliterend en soms adviserend. 
In 2019 ontwikkelen we ons wijkgerichte programma door en werken we 
aan nog meer bereik in de wijk, waarbij diversiteit en inclusie belangrijke 
begrippen zijn. Creativiteit, nieuwsgierigheid en verwondering worden 
door kunst en cultuur gestimuleerd en dragen bij aan zelfreflectie en 
beschouwing van de omgeving. In een in ontwikkeling zijnde wijk als 
Transvaal is deze beschouwing belangrijk. Bewoners willen zich met 
hun veranderende omgeving verbinden en zijn gemotiveerd om daar 
een bijdrage aan te leveren. Podium Juliana brengt in haar programma 
wijkbewoners, lokale amateurkunstenaars en professionele kunstenaars 
bij elkaar. Uit deze wijkgerichte samenwerking ontstaan hoogwaardige 
artistieke producten en een groeiende waardering en leefbaarheid voor 
de wijk. De visie is algemeen, de werkwijze specifiek. De combinatie 
van aankomende makers (amateurs) en professionals levert trots, 
verwondering, persoonlijke reflectie en wijkgericht commitment. Dat zijn, 
onder andere, noodzakelijke bouwstenen om te komen tot persoonlijke 
en gemeenschappelijke ontwikkeling.



De nieuwjaarsreceptie van Transvaal in Juliana Plaza was een geslaagde 
bijeenkomst met ruim 300 aanwezigen uit alle geledingen van de wijk en 
daarbuiten: bewoners, ondernemers, gemeente, politici, maatschappelijke 
instellingen en welzijns- en buurtorganisaties. Een 6-koppige afvaardiging 
van het Residentieorkest trad op met vioolspelende kinderen van Transvaal 
die les krijgen van Muziekschool 1001-nachten. Zowel oudburgemeester 
Deetman als Van Aartsen waren aanwezig naast de stadsdeelwethouder 
Van Alphen. In de toespraak van Deetman riep hij op om de Julianakerk 
als 'Icoon van Verbondenheid' te ondersteunen. Paul Ganzeboom, 
tevens bestuurder stichting Podium Juliana en voorzitter van het Haags 
Ondernemershuis, kondigde de geboorte aan van Coalitie Transvaal: een 
brede samenwerking van maatschappelijk betrokken partijen, die samen 
concreet de schouders zetten onder concrete projecten om het imago en 
de wijk Transvaal verder te verbeteren. De bijeenkomst eindigde met de 
onthulling van de plaquette voor de ‘Wim Deetman’-zaal; een toepasselijk 
eerbetoon aan een burgervader die hier opgroeide, de Julianakerk 
regelmatig bezocht en in zijn ambtsperiode veel voor de ontwikkeling van 
Transvaal heeft betekend.

Hierbij treft u een link van een korte film van deze avond: https://
vimeo.com/vpcinematic/nieuwjaarsreceptie-transvaal-2019

22 JANUARI 2019

1. Nieuwjaarsreceptie Transvaal
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Programmering 2019
in volgelvlucht



Stichting Podium Juliana heeft op vrijdag 8 maart 2019 Internationale vrouwendag met ruim 200 vrouwen feestelijk gevierd. 
Het Internationale vrouwendag stond dit jaar in het teken van Aletta Jacobs en 100 jaar kiesrecht. Het is dit jaar precies 100 
jaar geleden dat we dit recht in Nederland hebben verworven, dankzij een krachtige vrouw genaamd Aletta Jacobs. Onze 
burgemeester Pauline Krikke heeft dan ook in het licht daarvan mooie woorden gewijd aan de kracht van de vrouw. Namelijk 
een sterke vrouw betekent een sterke stad. En zo is het. Boodschap op deze dag was dan ook dat slechts één vrouw een hele 
beweging tot stand heeft gebracht zijn de woorden van de dagvoorzitter Jale Celen, voorzitter van Stichting Podium Juliana. Het 
recht om te studeren en het recht om actief kiesrecht waren na een lange strijd een feit. Vandaag de dag, dit jaar precies 100 
jaar later hebben we het nog steeds over deze krachtige vrouw.

Zo te zien is de vlag om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen, overgenomen door nieuwe Aletta’s van deze tijd. 
Historicus Willem Post tevens ook aanwezig, was enorm onder de indruk van de betrokkenheid van al die mensen die de moeite 
namen om naar Transvaal te komen. “Complimenten voor de uitstekende organisatie. Juliana Plaza is met recht een plein van 
ontmoeting” schreef hij in de Posthoorn die als bijlage is toegevoegd.

Voor een indruk van deze succesvolle bijeenkomst treft u hier de link naar een korte weergave:
https://vimeo.com/323451585

8 MAART 2019

2. Viering Internationale vrouwendag

4



Muziek verbindt, draagt bij aan verdraagzaamheid en heeft 
een grote bijdrage aan de sociale cohesie in de samenleving. 
In het kader van de Unesco doelstellingen heeft het 
Residentie Orkest samen met Stichting Podium Juliana 
op vrijdag 15 maart 2019 een klassiek concert verzorgd 
voor Transvaal.  De bewoners van Transvaal hebben een 
muzikale belevenis van topkwaliteit beleefd met een 
avontuurlijk profiel. Het concert was een daverend succes 
waarbij het publiek dichtbij, tussen en om het orkest plaats 
heeft genomen. Met Mozart, Beethoven en andere meesters 
midden in Transvaal werden de bewoners meegenomen 
door een muzikale reis. 

Hieronder de link naar een impressie van die geweldige 
avond in Transvaal: https://vimeo.com/325767784

15 MAART 2019

3. Concert voor Transvaal
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George Hausil - vader van dochter Faziel (11 jaar) die viool speelde

“Heel trots natuurlijk op mijn dochter. Wat een prachtige 
muziek, ongelofelijk!”

Noran Özyigit - een bewoonster van Transvaal

“Ik wist niet dat deze muziek bestond, dit moet iedereen 
die ik ken meemaken, dus volgende keer neem ik ze 
mee!”

Roelof Meijer - contrabasist Residentie Orkest

“Dit is heel goed, echt de mensen uit deze wijk waren er. 
Laten we lef blijven hebben en dit verder ontwikkelen!”

De heer Van Aartsen - oud-burgemeester van Den Haag

“Dit concert vond ik heel ontroerend. Om zo tussen de 
klanken van het orkest te mogen zitten, samen met de 
mensen van Transvaal. Het Residentie Orkest speelde 
fantastisch en mooi om de hele opbouw mee te mogen 
maken. Wat een geweldig idee is dit en dat moeten jullie 
blijven doen!”

Eric Aartsen - zakelijk leider muziekcentrum 1001 nachten

“Wat een fantastische beleving vanavond... dank je wel... 
bedankt aan iedereen van het Residentie orkest... Onwijs 
gaaf..... en true.... klassiek beleef je live”

De heer R. Deosaram - bewoner van Transvaal

“Zo gaaf om dit van zo dichtbij mee te mogen maken. 
Heel erg bedankt!”

Reacties na het
'Concert voor Transvaal'
15 maart 2019
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Martin Ansink - slagwerker & paukenist van het Residentie Orkest

“Heel leuk dat dit concert in Transvaal is georganiseerd. 
Vooral dat we samen mochten spelen met de kinderen 
van muziekcentrum 1001 nachten vond ik bijzonder.”

Lygia Dahoe - eigenaresse kapsalon in Transvaal

“De muziek van het Residentie Orkest bezorgde 
me kippenvel en gaf me ook rust. En dan dat je de 
bewegingen van de dirigent allemaal kunt volgen. 
Geweldig!”

Mevrouw Gelderblom - oud kamerlid en namens het 

overlegorgaan OJCM aanwezig

“Wauw wat was dit mooi en echt voor de buurt. De musici 
speelde zo goed samen, terwijl ze ver uit elkaar zaten. 
Fantastisch gewoon en wat een leuke dirigent ook!”

Rosita Ramchanan - directeur van Hindoe basisschool en 

bewoonster van Transvaal

“Voor het eerst dat ik deze muziek live hoor en dan 
zo mooi gespeeld door het Residentie Orkest. Ik ben 
dankbaar dat ik vandaag voor het eerst een heel concert 
heb mogen meemaken!”

Eline van Esch - fluitiste van het Residentie Orkest

“Super leuk om zo dichtbij de mensen te zitten en contact 
met elkaar te maken. Voor ons is het niet echt een 
makkelijk concert, maar dat is eigenlijk niet belangrijk 
meer.”

De Surinaamse damesgroep - van Buurtkamer Lau Mizirellelaan 

232

“Een hele mooie opstelling van het Residentie Orkest 
met de musici zo verspreid. Heel indrukwekkend dat dit 
voor onze wijk mag. Het was een genot en een prachtige 
avond. Een super team van muzikanten en niet te 
vergeten de kinderen. Onze dank is groot!”

Zeynep Tiryaki bestuurslid bewonersorganisatie Paraplu

“Wat een geweldige ervaring was dit concert. Dit hebben 
we hier nog niet eerder meegemaakt, heel erg mooi!”

Roelof Meijer - contrabasist van het Residentie Orkest

“Dit is heel goed, echt de mensen uit deze wijk waren er. 
Laten we lef blijven hebben en dit verder ontwikkelen!”

Mw. Soechiram en Mw. Chander - buurtbewoners

“Heel erg leuk, het Residentie Orkest op de mooie locatie 
in de Juliana Kerk!”

Ahmet Gür - directeur muziekcentrum 1001 nachten

“Het was gewoon magie: professionele musici samen 
met talentvolle kinderen uit Transvaal. Het kwam 
allemaal samen en het kon gewoon niet beter. Het ging 
zo veel beter dan tijdens de repetitie!”

Saïd Celenk - buurtbewoner

“Ik heb voor het eerst een dirigent en een orkest live 
gezien. Heel mooi om hier te zijn!”

De heer Deetman - oud-burgemeester van Den Haag

“Dit concert is wat integreren is, namelijk samen dingen 
doen, in de wijk. Fantastisch dat het Residentie Orkest 
naar Transvaal komt en de kinderen die meespeelden 
die gaan vast in de toekomst bij het Residentie Orkest 
spelen. Dit is doen en niet filosoferen!”

Joke van de Bamen - moeder van één van de kinderen die 

meespeelde

“Geweldig was het. Heel erg leuk om mee te maken!”



In de aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei werd dinsdag 
7 mei het grote Europese verkiezingsdebat door verschillende wijkpartners in 
Juliana Plaza gehouden. Verschillende Europese parlementsleden en -kandidaten 
gingen met elkaar en met de Haagse raadsleden, bewoners en ondernemers 
in gesprek over thema’s die van invloed zijn op Transvaal. Het grote Europese 
verkiezingendebat is een initiatief van Podium Juliana en wordt mede mogelijk 
gemaakt door Zebra welzijn, City Mondial en buurthuis Mandelaplein.

7 MEI 2019

4. Het Grote Europes Lijstrekkersdebat
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Op maandag 13 mei vond de 3e Nationale Iftar plaats in Juliana Plaza met als 
thema “Eenheid in Verscheidenheid” De dagvoorzitter van de Nationale Iftar was 
Drs. Christien Crouwel, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Naast 
Minister Koolmees en Burgemeester Krikke was ook de commissaris van de Koning 
Jaap Smit en ruim 24 ambassadeurs aanwezig. Verder waren ruim 200 vertegen-
woordigers van religies en levensbeschouwingen, voorzitters van vooraanstaande 
Nederlandse maatschappelijke organisaties en politici aanwezig op deze 
bijzondere bijeenkomst.

De Nationale Iftar was een initiatief van Hotiad en CMO welke ondersteund werd 
door het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims Geloven in Samenleven 
(GIS), Religies voor Vrede en Podium Juliana.

Hiervan is een video impressie gemaakt die te vinden is via de link:
https://vimeo.com/338993447

13 MEI 2019

5. Nationale Iftar met als thema
“Eenheid in Verscheidenheid”



MKB Den Haag en Rabobank Regio Den Haag 
organiseerden samen met Juliana Plaza maandag 20 mei 
2019 in Juliana Plaza een Ondernemers Iftar. Meer dan 
honderd ondernemers gaven gehoor aan de uitnodiging 
van MKB Den Haag en de Rabobank Regio Den Haag om 
aan het diner deel te nemen. Deze avond stond, net als de 
Ramadan, in het teken van ‘verbinding’. “Het doel was om 
op een laagdrempelige manier verbinding te leggen tussen 
de diverse Haagse ondernemers. Het werd zodoende 
een geslaagde avond”, zegt mede-initiatiefnemer Harmen 
Bosma namens de Rabobank. “Ook in de toekomst willen 
MKB Den Haag en de Rabobank op deze wijze de diversiteit 
in ondernemend Den Haag stimuleren. Deze avond was 
hiervoor een geslaagde manier die zeker naar meer smaakt”.

Voor een korte video impressie van de Ondernemers Iftar 
treft u hierbij de link: https://vimeo.com/340361428

20 MEI 2019

6. Ondernemers Iftar in teken
van verbinding
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Dinsdag 4 juni werd het einde van de vastenmaand 
Ramadan afgesloten met het Suikerfeest in Transvaal. 
Moslims uit verschillende windstreken van jong tot kwamen 
dinsdagochtend 4 juni bijeen onder de prachtige koepel van 
de Julianakerk om gezamenlijk het eerste warme ontbijt met 
verse baklava te nuttigen na de Ramadan. Hiermee werd 
de afsluiting van de Ramadan feestelijk gevierd waar veel 
landelijke media-aandacht voor was.

4 JUNI 2019

7. Viering Suikerfeest Transvaal
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1. https://nos.nl/video/2287584-moslims-vieren-suiker
feest-je-voelt-wat-andere-mensen-voelen-diehet-min
der-goed-hebben.html

2. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/
video/4735191/suikerfeest-gaat-niet-omuithongeren-

 maar-om-de
3. https://www.youtube.com/watch?v=bbkE4_-wXfM
4. https://www.ad.nl/den-haag/lege-schoolklassen-en-stil

le-gangen-op-de-dag-van-hetsuikerfeest~a33801fd/

, en       

Hieronder treft u verschillende links waaronder die van:



Tijdens het Pinksterweekend ging een lang gekoesterde droom in vervulling 
van het Nederlands Blazers Ensemble: Anywhere The Wind Blows, het eerste 
NBE-festival in samenwerking met het Zuiderstrandtheater. Over hier en daar, 
over heimwee en thuis, over komen en gaan, over vroeger en nu en over wat de 
toekomst brengen zal: hopelijk meer vertrouwen in het vreemde en verwondering 
over het vertrouwde.

Een feest van veelkleurige, melancholische en verrassende klanken, geuren en 
smaken van landen rondom de Middellandse zee. Samen met geweldige artiesten 
van heinde en verre zoals Karsu, AGRAF en Kalben. Inclusief zeven podia binnen 
en buiten, films en foodtrucks van overal. Waar je samen zingt, danst, proeft, lacht, 
viert, beleeft en geniet!

De opening van deze bijzondere muziekfestival vond plaats op zaterdag 8 juni om 
17:00 in Juliana Plaza.

https://anywherethewindblows.nl/

8 JUNI 2019

8. “Anywhere The Wind Blows”
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De activiteiten van Juliana Plaza en Podium Juliana worden ondersteunt
of mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:
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Programmering 20
in volgelvlucht
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Tijdens de eerste Lockdown periode heeft Juliana Plaza onverkort en 
onverminderd 9 weken lang ieder weekend honderden maaltijden en 
voedselpakketten aan geïsoleerde en eenzame senioren in 
verschillende Haagse wijken bezorgd. Hiermee heeft Juliana Plaza 
samen met verschillende sociale partners en gemaakt. Tegelijkertijd 
heeft Juliana Plaza met haar initiatief velen instellingen, organisaties 
en ondernemers geïnitieerden geavtiveerd om ook een bijdrage te 
leveren aan de getro�en ouderen in onze stad. Het initiatief van 
Juliana Plaza heeft hierdoor veelmedia aandacht gekregen. 
Verschillende wethouders waaronder Robert van Asten, Bert van 
Alphen, Martijn Balster en Kavita Parbhudayal hielpen mee met het 
uitdelen van warme maaltijden. 



Nu in de Corona-crisis de alarmfase voorbij is begint Atalay Celenk, directeur van sociaal café Juliana Plaza in Transvaal een co�ee 
corner voor ouderen. Atalay bezorgde de afgelopen weken gratis duizenden warme maaltijden en voedselpakketten voor ouderen in 
de buurt. “Ik zag dat de eenzaamheid onder ouderen groot is. Dat merkte ik in alle gesprekken die ik met ouderen voerde. De 
kinderen komen minder langs en kleinkinderen blijven ook weg. Aan alle contacten die we nu hebben merk je dat wij écht nodig zijn. 
Doordat wij ze buiten de kinderen om steunen waar dat kan. Het is een tijd waarin ons vrijwilligerswerk heel erg dankbaar wordt. We 
zijn dan belangrijker dan ooit. Koning Willem-Alexander zei het zo tre�end: Het coronavirus kunnen we niet stoppen, 
het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt. 

Omdat ik me zorgen maak om ouderen in quarantaine ben ik gaan nadenken hoe ik ze uit hun isolement kan halen. Er zijn geen 
ontmoetingsactiviteiten meer, ze bewegen te weinig, ze krijgen te weinig buitenlucht, ze staan er alleen voor, ze vervelen zich, dagen 
duren lang, er is onzekerheid over hoe lang deze situatie gaat duren etc. etc. Ik dacht kan ik niet een coronaveilig concept bedenken 
om ze weer onder de mensen te brengen?

En zo is het Senioren Café in de Julianakerk geboren. Een veilige ontmoetingsplaats voor senioren en mantelzorgers uit Transvaal en 
omgeving”. De Co�ee Corner vindt elke week op vier dagdelen plaats in de Julianakerk en alle ouderen van alle komaf zijn er welkom 
voor een kop ko�e en een spelletje of een praatje. Het belangrijkste doel van de Co�ee Corner is dat het een plek is waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen in een gezellige sfeer. Het doel is om mensen uit hun isolement te halen. De ko�e, thee en 
koeken zijn gratis. Het gaat vooral om contact maken met elkaar. Ook worden er leuke activiteiten gehouden om de ouderen bezig en 
fit te houden.

Als voorloper op een ‘Haags Ontmoeten’ locatie heeft wethouder Kavita Parbhudayal op woensdag 10 juni 2020 de Senioren Café in 
Juliana Plaza met 30 eenzame senioren feestelijk geopend. Onder het genot van hapjes en drankjes zijn de senioren aandachtig in het 
zonnetje gezet. Met de opening zijn de senioren positief in het nieuws gebracht waarbij aandacht is gevraagd voor eenzame senioren 

9. Senioren Café

10 juni 2020

26
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Ook verzorgde Juliana Plaza op 7 juli 2020 een vruchtbare bewonersavond. Tijdens de bijeenkomst gingen 
bewoners en professionals in gesprek met wethouder Bert van Alphen hoe de wijk Transvaal mooier, 
lee�aarder en veiliger gemaakt kan worden.

Op 1 juli 2020 verzorgde Juliana Plaza een mooi kennismakingsbijeenkomst van nieuwe leidinggevenden van 
ons district met wijkbewoners, jongeren, ketenpartners en professionals uit Transvaal en de Schilderswijk. 
Een leerzame bijeenkomst in het teken van diversiteit en verbinding. 



.

Juliana Plaza organiseerde op 5 november 2020 een digitaal werkbe-
zoek met minister Ferdinand Grapperhaus en vier leerlingen van 
praktijkschool de Einder in de Haagse wijk Transvaal. 
De praktijkleerlingen van 16 en 17 jaar oud gingen middels een groot 
scherm, in bijzijn van twee leerkrachten, in gesprek met de minister en 
kregen daarbij de gelegenheid om vragen te stellen. Na een kort 
voorstelronde stelden de jongeren verschillende vragen aan de 
minister zoals:
Hoe moet het verder met het onderwijs in coronatijd en hoe ziet het 
onderwijs eruit over 1 a 2 jaar?
Ook kreeg de minister de vraag hoe hij zelf van leerling tot deze baan 
is gekomen.
Het gesprek werd afgesloten met een toezegging van de Minister aan 
de jongeren om begin 2021 een fysieke werkbezoek in te plannen met 
de jongeren van de wijk Transvaal. 
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We leven momenteel in ongekende moeilijke tijden en wellicht nog moeilijker voor eenzame ouderen en kwetsbare bewoners. 
Maar samen kunnen wij ervoor zorgen dat de corona crisis iets minder zwaar voor hen is. 

Daarom organiseerden de Haagse Beppies samen met Juliana Plaza en Zebra Welzijn vanuit hun sociaal maatschappelijk betrok-
kenheid met Transvaal afgelopen maandag een besloten sociale dagbestedingsactiviteit in kerstsfeer voor kwetsbare groepen uit 
Transvaal. 

Binnen de mogelijkheden van de actuele geldende RIVM maatregelen met in achtneming van verschillende hygiënemaatregelen, 
het waarborgen van voldoende afstand tussen de ouderen met gescheiden loopstromen en zittend op vaste plekken, is het ons 
gelukt om 30 eenzame ouderen en kwetsbare bewoners uit Transvaal op een veilige wijze een mooie maar vooral een 
onvergetelijke (sociale)avond te verzorgen

13. Kerstbijeenkomst voor eenzame ouderen

21 december  2020



Podium Juliana wil breed programmeren. Het sociale aspect 
is ontmoeting. Elkaar ontmoeten om cultuur te beleven, om 
samen te repeteren en leren, om samen te presenteren en 
naar elkaar te kijken en te luisteren. Ontmoeten en nieuwe 
contacten leggen, om eenzaamheid te voorkomen en 
saamhorigheid en samenleven te bevorderen. Cultuur is 
het fundament, maar ook het presenteren en faciliteren van 
andere partijen. In Juliana Plaza staan repeteren, presenteren 
en ontmoeten centraal. Het is een wederkerig proces. 
Cultuur biedt gelegenheid tot ontmoeten en anderzijds kan 
ontmoeten/het leggen van contacten leiden tot culturele 
activiteiten. Leren draagt bij aan de andere functies, want 
door te leren kun je talenten en vaardigheden ontwikkelen 
om te kunnen presenteren en daardoor en daarbij anderen 
te ontmoeten. Juliana Plaza biedt gelegenheid om cultuur 
mee te maken. Dat heeft zowel een actieve - mee máken - 
als een receptieve kant: méémaken.

In het programma is samenwerking tussen professionals 
en amateurs essentieel, waarbij professionals een be-
geleidende, confronterende of inspirerende rol kunnen 
hebben en amateurs op hun beurt professionals kunnen 
verrassen met eigenzinnige inbreng en authentieke 
creativiteit vanuit de eigen context. Juliana Plaza is vanwege 
zijn unieke ruimte dé plek voor sociaal maatschappelijke 
activiteiten van en voor de gehele Transvaalse bevolking in 
volle diversiteit, met bijzondere aandacht voor mensen voor 
wie cultuur meemaken of mee máken geen vanzelfspre-
kendheid is (een deel van jeugdigen en ouderen, mensen 
met een niet Nederlandse achtergrond, mensen met een 
beperking). Want iedereen doet mee in Transvaal! Cultuur is 
ook een middel voor mensen die onvoldoende zelfredzaam 
zijn en/of beperkt deelnemen aan de samenleving om 
hieraan te werken. Doelen zijn bijvoorbeeld het bevorderen 
van zelfredzaamheid, ontwikkelen van vaardigheden en 
het bieden van zinvolle vrijetijdsbesteding. Zo draagt leren 
bij aan meer participeren in cultuur en in de samenleving.

Maatschappelijke waarde van de evenementen in de Julianakerk



Richtinggevende kaders voor de programmering

Regelmaat
Uitgangpunt is dat aan onderscheiden doelgroepen met 
een vaste regelmaat voorstellingen worden aangeboden, 
de programmering moet voor hen herkenbaar en het hele 
jaar aanwezig en bereikbaar zijn.

Aard van de professionele programmering
Gelet op het karakter van de zaal, de omvang van de zaal 
(aantal stoelen, oppervlakte, speelvlak), de ruimtelijke 
kenmerken en de technische voorzieningen en de gebleken 
publieke belangstelling zal Juliana Plaza zich vooral richten 
op muziek, debat en andere vormen van kunst en cultuur 
zonder genres uit te sluiten.

Specifieke groepen
Met specifieke groepen worden hier kleinere en grotere 
bevolkingsgroepen bedoeld voor wie contact met cultuur 
geen vanzelfsprekendheid is.

Lokale insteek
Programmeren met een lokale insteek staat voorop, niet 
alleen voor maar ook vanuit Transvaal. Wil dat kans van 
slagen hebben dan moet Juliana Plaza in de haarvaten 
van de Transvaalse gemeenschap haar voelsprieten open 
hebben staan. De lokale insteek is daarbij allesbepalend. 
Daardoor wordt geprogrammeerd met gevoel over wat 
aanslaat bij de bevolking van Transvaal kan bereiken en 
betrekken. En daardoor wordt maximaal gebruik gemaakt 
van de samenwerking met andere organisaties waardoor 
lokaal de voorkeur heeft en als eerste gebruik mag maken 
van de beschikbare data in de agenda van Juliana Plaza.

Receptief, presenteren en co-creatie
Programmering van theater, dans, muziek en andere vormen 
(die grenzen vervagen steeds meer) is niet alleen receptief, 
maar is ook gericht op leren, presenteren en co-creatie. Het 
publiek is maker, speler en bezoeker. Het streven is om door 
de grens tussen receptie en actief participeren steeds meer 
fluïde te maken de actieve culturele participatie, in educatie 
en amateurkunst te bevorderen.
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