
De redactie van de 

wijkkrant zoekt 

nieuwe leden ! 
 

Interesse ? 
 

Bel de BRS,  

427 53 94 of  

mail naar 

info@brs-denhaag.nl 
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UITGAVE: 

BEWONERSORGANISATIE 

RIVIERENBUURT 

SPUIKWARTIER 

REDACTIEADRES 
 

UILEBOMEN 71 
2511 VR DEN HAAG 

Voorlichting 

inbraakpreventie 

Organisatie: 

BPT Rivierenbuurt, 

gemeente en politie  

 

13 februari 2014 

19.30—21.30 u 

In de Boskant 

OPLAGE 3000 

P
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 E
  

Spreekuur 
HaagWonen  
en wijkagent 

 

1ste dinsdag  
van de maand  
19.00 - 20.00 u 

 

In de Boskant  
Uilebomen 71 

In dit nummer o.a. 
o  Bestuur  o  Turntoernooi  o  Voorlichting inbraakpreventie  o  Beauty Corner   

o  Een bijzonder mens  o  Deltaplantsoen  o  Kinderraad o  Nieuwe wijkagent  o  Oproep   
o  COLUMN winkels in de wijk  o  Poep– ook snoeplaantje?  o  Week van de mondhygiëne 

Ook de kinderen van kindercentrum DAK beleefden 

plezier aan de Kerstboom op het Lamgroen 



Colofon 
Wijkkrant Bewonersorganisatie  

Rivierenbuurt/Spuikwartier 
 

16e jaargang - nummer 95 
februari 2014 

 
Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt huis 

aan huis bezorgd. 

 
Oplage 3.000 stuks. 

 

Redactie en medewerkers aan deze krant:  
Roy James Döhne 

José Mendels 

Marja de Man 
Joke Wiersma 

 

Drukwerk:  Smiet Offset BV  

 

Advertentietarieven 2014: 

Prijs per keer op basis van heel jaar (6x) 

 

Gironummer BRS: 500394 

 

Riviertje voor vraag en aanbod 

Gratis voor wijkbewoners: 35 woorden 
 

 Lay-out: 
Joke Wiersma  

 

Bestuursleden bewonersorganisatie:  

 

Kopij inleveren nr. 96 

Voor 6 maart 2014 

Openingstijden secretariaat 

 

    Maandag        14.00 – 16.00  

    Dinsdag       09.00—12.30 

    Donderdag       13.30 – 16.30 

Wijkkrant  

NIET BEZORGD? 
 

Voor nabezorging kunt u 
uw adres melden aan het 

secretariaat  
 

Tel: 070-427 5394 
 

Of mail: 
 

Info@brs-denhaag.nl 

2 

 

INFORMATIE & SERVICE 

Klachten /schademeldingen  

In de openbare ruimte 

Verlichting, bestrating, speelgelegen-

heid, ongedierte, grafitti, etc. 

Gemeentelijk Contactcentrum 

www.denhaag.nl  14 070 

  

Politie geen spoed 
Algemeen: 0900 – 8844 

Politie-Brandweer-Ambulance 

Alarmnummer: 112 

  

Meld Misdaad Anoniem: 
 0800 7000 (gratis) 

  

Dierenambulance Den Haag 
 328 28 28 
Kadavers ophalen 

De Wijs  366 09 09 

  

Wijkbus  
 4248050 (Ria vd Berg) 

 

Haagse wijk– en Woonzorg 
Thuiszorg—www.hwwzorg.nl 

 3795000 

 

Jan van Nassauschool 
Gouwestraat 13 

 383 4801 

 

Woonbedrijf HaagWonen 
Waldorpstraat 120 

 388 03 88 

 

Clubhuis ‘de Boskant’ 
Uilebomen 71 

 beheer: 424 8250 

 

Voorschool De Boskabouter 
Uilebomen 71 

 06-30577266 

 

Zichtbare Schakel  

GZC De Doc 

Wijkverpleegkundigen 

 

Kindercentra Stichting DAK 
 

Aanvullingen en verbeteringen 

van deze lijst zijn welkom! 

Doktersnachtdienst SMASH 

Voor spoedeisende hulp 
Werkdagen 17.00 – 08.00 uur 

Weekend (vrij. 17.00 - ma. 08.00 uur) 

 346 96 69 
 

Huisartsen 

Gezondheidscentrum De Doc 

Nieuwe Haven 171, 2511 XJ 
Artsenpraktijk van: Vrolijk, Legemaat, 

Stevens, Anema en De Jong 

 382 4777 
 

Fysiotherapie BPB 
Blessurebehandeling  en -preventie 

Pletterijstraat 31 

 383 9884 
 

AZIVO apotheek 

Boomsluiterskade 

 315 3636.  
 

De Jordaan mondzorg 

Ammunitiehaven 317 

 3602023 
s.v.p. bellen tussen 9.00 en 16.00 u  
 

Woonzorgcentrum Rivierenbuurt 
Christoffel Plantijnstraat 3 

 344 6100 

 

Advies– en meldpunt 

Kindermishandeling 

Neherkade 3054 

 346 9717 

www.amk-nederland.nl 

0900-123 1230 (lokaal tarief) 
 

Algemeen Maatschappelijk werk 

Bureau Centrum 

 424 8000 

 

Garage D. Schipper 
Pletterijkade 43 

 385 8386  

 

Tettero’s autobedrijf 
Lekstraat 49 

 385 3892 

 

Mobiele Fietsreparatie 

De Schakel 
Haal– en brengservice thuis 

 06-8713 5000 

 

 

Aanvullingen en verbeteringen 

van deze lijst zijn welkom! 

Mw. A. Verwaal 
Dhr. A. Feijen 

Mw. I. Khoya 

Mw. I. Gales 
Dhr. R. Maarse 

Dhr. A. van Gool 

Voorzitter 
Penningmeester 

Secretaris 

Beheerder / bestuurslid 
Bestuurslid  

Asp. bestuurslid  

Daan Dak  
Lamgroen 18 

2511 XE Den Haag 

Kim Dak  
A. Vlackstraat 3 

2515 XT Den Haag 

 750 21 10 (Klantadvies) 

Marije Berkel 

di.-do.-vr.  

 06-820 10204 

Fieke vd Elsen-

ma.-di.-wo.  

 06-148 62188 

1/6 pag. 
1/3 pag. 
1/2 pag. 
1/1 pag. 

€ 
€ 
€ 
€ 

  47,25 
  89,- 
140,- 
260,- 
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Beste allemaal 

 

Na een jaar vol 

met ups en 

downs in de pri-

vésfeer en voor 

enkele vrienden 

ben ik blij dat ik 

het jaar 2013 kan 

afsluiten. 

Ik ben met een 

positief gevoel 

het nieuwe jaar 

ingegaan. Ik 

hoop met heel 

mijn hart dat 

mijn voorgevoel 

mij niet bedriegt. 

Positief stond ik 

altijd al in het leven en dat is na een kleine dip 

niet veranderd. 

Het spreekwoord ‗in tijden van nood leert men 

zijn vrienden kennen‘ is ook dit jaar opgegaan. 

De mensen die je hebben laten vallen in 2013 

moeten jullie in 2014 lekker laten liggen. 

Aan de samenwerking met onze partners heeft 

het niet ontbroken en ondanks de crisis zijn we 

met iedereen in zee blijven gaan. 

De sponsoring is een beetje minder geworden, 

maar we hebben de buurt nog steeds een  

 

grandioos wijkfeest kunnen bieden, dat hebben 

we te danken aan onze penningmeester en een 

klein beetje aan mij, wie bient zuinig hè 

‗scrooge‘ hahahaha. 

De crisis heeft daar ook een rol in gespeeld, ik 

hoop dat de economie dit jaar weer een beetje 

aan gaat trekken. 

Dat buurtbewoners en bedrijven weer een 

beetje lucht krijgen in deze moeilijke tijden. 

Dat iedereen, niemand uitgezonderd, een goede 

gezondheid geniet, voorspoed ervaart, zijn of 

haar baan of bedrijf behoudt. 

Als het iedereen goed gaat kan het mij ook 

goed gaan. 

Ik sta voor vrijheid van meningsuiting. 

Het doen waar je in gelooft. 

En het volgen van je dromen. 

 

Maak van je leven een huis waar je hart kan 

wonen, met een deur die openstaat voor als je 

vrienden komen. En een tuin vol herinneringen 

aan alle mooie dingen. 

 

In alle opzichten wens ik jullie  

een heel goed 2014 !! 
 

 

Namens de bewonersorganisatie 

An Verwaal 

 

VAN HET BESTUUR  Nieuws

 

Op 9 januari was er een gezellige nieuwjaarsreceptie van de BRS 

De voorzitter, An Verwaal, hield een mooie toespraak,  

die u hieronder nog eens kunt nalezen. 



ONDERHOUD ~ REPARATIE  ~  

APK- KEURING  

ALLE MERKEN AUTO`S 

Mobil Service 
GARAGE SCHIPPER & PA 

D. Schipper 

Pletterijkade 43 

2515 SH ‗s-Gravenhage 

Telefoon 070-3858386 
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Bij uitgebreidere behandelingen krijgt u altijd een begroting. 

Facturen worden in principe rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. 
  

Ingeschreven in de kwaliteitsregisters voor tandarts en mondhygiënist (KRT & KRM) 

   
    Ammunitiehaven 317 

    2511 XL Den Haag 
    tel.  070-3602023 

    www.dejordaan.com 

 

De Jordaan 

Uw tanden en kiezen kunnen 

een leven lang mee! 
  

De tandarts en mondhygiënist zorgen gezamenlijk voor 
onder meer: 

 Goede mondgezondheid door preventie en 
voorlichting 

 Periodieke controles, vullingen, kronen e.d. 
 Prothesen 
 Poetslessen en periodieke controle op de Jan 

van Nassauschool 
  

Kinderen zijn welkom, vergoeding vindt plaats vanuit de 
basisverzekering. 
  

http://www.dejordaan.com


 

Zaterdag 18 januari was het moment aan gebroken dat onze kinderen hun talenten konden laten 

zien aan de deskundige jury. 

De afgelopen weken hebben we keihard geoefend om goed voor de dag te komen. 

Zoals onze school qua logo zegt: Talent is wie je bent. Daar voeg ik zelf aan toe: meedoen is nog 

steeds belangrijker dan winnen. 

Dit jaar zijn we met een grote groep kinderen naar 

het turntoernooi gegaan , maar liefst 21 kinderen 

van onze school, in totaal deden er 235 leerlingen 

mee, 14 basisscholen. 

De kans dat je een medaille haalt is dus best lastig, 

veel kinderen van ons waren best gespannen zeg 

maar gerust zenuwachtig, en zelf vroeg ik me af 

wie is er nou zenuwachtiger ik of de kinderen, ik 

laat het maar even in het midden. 

Vier onderdelen moesten de kinderen laten zien 

bestaande uit rekstok, ringen, lange mat en kast 

springen. 

Alle kinderen hebben hele mooie cijfers gehaald, ik kan wel zeggen dat ik super trots op ze ben, en 

dat we wat mij betreft volgend jaar terug komen. Iedereen die mee heeft gedaan aan het turntoer-

nooi kreeg een mooi diploma en vaantje als herinnering. 

Maar beste lezers van dit stukje, wat lastig was om voor mekaar te krijgen is toch gelukt. 

Twee leerlingen hebben een medaille gewonnen, een zilveren medaille voor Rania Ouhaid  uit 

groep 5 en een bronzen medaille voor Chaimaa Kabal ook uit groep 5, dus richt ik me even tot de-

ze twee nu: Rania en Chaimaa gefeliciteerd meiden, top. 

Overigens zijn er nog een aantal kinderen van onze school dicht in de buurt van de medailles ge-

komen qua uitslag, dit biedt zeker perspectieven voor de toekomst. 

Erg leuk vond ik ook dat er veel ouders waren om de kinderen aan te 

moedigen, en er gaat ook even een dankwoordje uit naar juf Eveline: 

dankjewel voor je hulp. 

Tot slot rest mij nog te zeggen: op naar het volgende toernooi, en als 

onze kinderen zich weer zo gezellig en uiterst sportief gedragen , 

neem ik mijn hoed voor jullie af en ben ik een apetrotse gymmeester. 

 

 

 

Heel veel sportieve groeten  

gymmeester Paul. 
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 JAN VAN NASSAUSCHOOL 

Turntoernooi 18 januari 2014 



 

ADVOCATENKANTOOR WETERINGKADE 
 

mr. Marijke Zennipman 
mr. Arzu Bozbey 
mr. Henk Ensing 
mr. Jenny M. Ytsma 
 

Weteringkade 9 
2515 AK ‘s-Gravenhage 
Tel. 070-38 36 700 
 

Ons kantoor richt zich in het bijzonder op personen-    
en familierecht / jeugdrecht /sociale verzekeringen / 
huurrecht /arbeidsrecht /vreemdelingenrecht en    
strafrecht. 
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag             van 

09.30 tot 16.30 uur.                                            Consult 

na (telefonische) afspraak.                        Inloopspree-

kuur op vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur. 
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BEAUTY CORNER  KORT 

BEAUTY CORNER, SCHOONHEID DICHTBIJ 

 

Sinds twee en een half jaar is de Beauty Corner gevestigd in het pand waar 

jarenlang ―Het Geinmagazijn‖ te vinden was. Ik kom 

er zelf om iedere maand mijn (moeilijke) nagels te 

laten verzorgen en ik ben er dolblij mee. 

In eerste instantie begonnen de schoonouders van hui-

dige eigenaresse Melissa Struijk er een kapsalon, 

maar sinds zij en haar man het hebben overgenomen 

is de zaak uitgebreid met de nagelstudio, zonnebank- 

en schoonheidssalon. Het werk wordt gedaan door specialisten: 2 kapsters, een nagelstyliste en een 

schoonheidsspecialiste, terwijl Melissa gastvrouw is en natuurlijk samen met haar man voor de 

zakelijke kant zorgt. 

De website is op dit moment onder constructie, maar iedereen kan tijdens de openingsuren binnen-

komen voor informatie en de heerlijke koffie die Melissa schenkt. 

Ze zijn wel actief op facebook, waar foto‘s te zien zijn van de prijslijst en vergeet 

vooral niet om de pagina te liken, want daar zijn mooie prijzen aan verbonden. Via 

de QR-code komt u makkelijk op de pagina. 

Melissa en haar team werken met mooie producten. De haar- en schoonheidspro-

ducten zijn van Sebastian, L‘oreal en Morroccanoil, de make-up is van Pupa en al-

les is natuurlijk in de winkel te koop. 

Daarnaast verkoopt zij accessoires en tassen op kleine schaal. De schoonheidsbe-

handelingen zijn ook erg leuk om als cadeautje te geven. 

Hoewel steeds meer mensen haar zaak weten te vinden, wil Melissa de bekendheid in de wijk 

graag vergroten, omdat ze toch een beetje aan de rand is gevestigd. 

 

Daarom ter kennismaking een speciale actie voor de lezers van de Wijkkrant: 

 

Op vertoon van de wijkkrant met dit artikel er in, krijgt u tot 15 maart 2014 éénmalig 30% 

korting per persoon op alle behandelingen behalve hair-extensions en permanent make-up 

 

Beauty Corner      Tel. 070-3040398 

Openingstijden:  

Dinsdag, woensdag en vrijdag 09.00-18.00 uur 

Donderdag      09.00-21.00 uur 

Zaterdag     09.00-17.00 uur 
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Een  bijzonder mens ….    

Mag ik jullie voorstellen aan 

Andrew F. Nouhuys. Een 

kunstenaar pur sang, een 

schilder in hart en nieren, 

een autodidact die zichzelf 

het vak van schilderen heeft 

geleerd. Mét een geheel 

unieke handtekening. Gebo-

ren in Den Haag (1937 !) 

kiest hij, na de lagere school 

en het gymnasium B, voor 

Amsterdam om daar wis- en 

natuurkunde te gaan stude-

ren. 

 

Andrew ondergaat dan een 

innerlijke botsing, vertelt hij. 

De studie natuurkunde of het kunstpad inslaan? Door zijn moeder, liefhebber van Ravel, wordt 

zijn interesse voor zowel muziek als kunst aangewakkerd. Muziek blijft een hobby als Andrew 

kiest voor schilderen en wel de heel realistische manier. Toch dwingt hij door zijn innerlijke duali-

teit elke onwezijnlijkheid in zijn werken te tonen. Zo ontstaat die merkwaardige ervaring van een 

werkelijk bestaan met tegelijkertijd de sprookjesachtige wereld van onwerkelijke momenten en 

benauwende sferen in nauwkeurige details. 

 

Andrew F. van Nouhuys 
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Andrew F. van Nouhuys   

De alom geroemde Nederlandse dichteres M. Vasalis heeft de ouders van Andrew zover gekregen 

om hem de richting van het kunstschilderen te doen kiezen. Exposities in een kleine galerie volgen. 

De kunsthandel Liernur heeft schilders van naam in zijn stal aan de Zeestraat alsook een voorliefde 

voor het lyrisch realisme. Dat trekt de aandacht van Andrew, nog maar net 22 jaar oud. Hij heeft 

dan menig werk over de oorlog met o.a. beelden van arrestaties van de Joden, de concentratie kam-

pen en andere gruwelheden uit die tijd. De helft van zijn werk wil de galerie niet tentoonstellen  en 

zo komt Andrew F van Nouhuys in de nieuwe galerie centre d'art Orez (later Ornis) op de Ja-

vastraat van Albert Vogel. 

 

In 1968 verandert Andrew zijn keuze van verf. Na uitsluitend olieverfgebruik is hij gaan werken 

met acryl. Hij kan nu elke keer zijn werk opnieuw overschilderen, een dieper beeld creëren en de-

tails toevoegen. Olieverf zou te lang doorwerken. Ondanks de heldere kleuren van acryl weet hij 

eindeloos door te gaan met één en hetzelfde werk dat diep van kleur wordt, en zelfs duistere sferen 

oproept door bepaalde lichtkeuzes. Op onnavolgbare wijze detailleert hij de gekozen alledaagse en 

gewone onderwerpen en worden deze zodoende bijzonder Nouhuys-eigen. 

 

De oorlogswerken 

beslaan een onge-

looflijk aantal schil-

derijen, die tot eind 

jaren 80 zijn ge-

schilderd.  

 

Zowel de grote als 

de kleine schilderij-

en getuigen van een 

aparte klasse! De 

"Roaring Twenties", 

"America", 

"Mijnwerkers", 

"Scheveningen", 

overal zie je de zo 

herkenbare tafere-

len. Mensen krioe-

len door, over en 

langs elkaar, ze 

feesten, bedrijven de liefde, rusten uit, en doen dingen die onvervalst zijn weergegeven. Soms gru-

welt het, is bedreigend, agressief, liefdevol. Het lukt moeilijk om je ogen er van af te wenden. 

Overal duiken die specifieke details op en treden gelijkenissen in beeld, zoals Marilyn Monroe, 

Rockefeller, Mark Spits en Anne Frank. 

 

Thans is de computer zijn beste metgezel. Over elk onderwerp is er iets te vinden. Het geeft hem 

inspiratie, ideëen, perspectieven. Op die manier weet hij alles met elkaar te combineren, geeft er 

zijn eigen unieke touch aan, die de sfeer van Andrew ademt. Ik verlaat zijn studio en ben diep on-

der de indruk. Dank je wel Andrew van Nouhuys. Alle goeds in je nieuwe atelier! 

 

http://www.afpainting.zz.mu/ 

Roy James Döhne 

http://www.afpainting.zz.mu/
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Op maandag 27 januari was er een inloopavond in de Boskant, waar de plannen voor het nieuwe 

buurtpark werden gepresenteerd  De mogelijkheid bestaat dat er in de technische  

 

DELTAPLANTSOEN   KORT 

 

 



 

uitwerking / uitvoering nog dingen veranderen In het voorjaar wordt begonnen met de aanleg, in 

de herfst / winter van 2014 / 2015 kunnen de bomen worden geplant. 
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DELTAPLANTSOEN    
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KINDERRAAD   

De kinderraad bestaat uit 10 kinderen. Onome, 

Hajar, Houda, Michelle, Amy, Andrea, Dyane-

ley, Camiel, Yasmine en Sara. Wij zijn ervoor 

om de buurt kindvriendelijk en veiliger te ma-

ken. De kinderraad was een tijdje stil omdat 

meester Erik ziek was. En nu is juf Christa er. 

Twee keer per maand gaan we daar naartoe op 

de woensdag. Eerst gaan we eten met elkaar en 

dan gaan we vergaderen over de activiteiten die 

we gaan organiseren.  

 

We zijn vorige week 

naar de Rivieren-

buurt Zuid geweest 

om te kijken wat er 

te doen is voor kin-

deren. De Rivieren-

buurt Zuid is een 

klein stukje van de 

wijk en het ligt aan 

de andere kant van 

het Schenkviaduct. Er zijn 3 speelplekken. Er is 

een beetje een verlaten plein, waar je kan bas-

ketballen. Het ziet er heel oud uit. Ook is er nog 

een klein speeltuintje maar het was meer voor 

jongere kinderen en het was een beetje somber 

en er was geen kleur. Bij het basketbalveld was 

ook een soort voetbalpleintje. Dat zag er ook 

heel oud uit en het lag helemaal vol met blade-

ren. 

Binnenkort maken wij een speelwijzer met daar-

in alle speelplekken van de Rivierenbuurt, zodat 

alle kinderen kunnen zien wat er in deze buurt te 

doen is. 

We hebben een facebook pagina. Daar kun je 

alles vinden over ons en we heten de Rivierpor-

tiers. 

Voortaan willen we in iedere wijkkrant een 

stukje schrijven over waar we mee bezig zijn. 

Jullie gaan nog veel meer van ons horen! 

Groetjes van Houda en Sara. 

 

Kerstvakantie. 

In de kerstvakantie hadden we een schaatsbaan 

geregeld voor op het Deltaplantsoen. Het was op 

30 december. Heel vroeg in de ochtend werd er 

een hele grote tent geplaatst. Daarna werd de 

schaatsbaan opgebouwd. Dat was allemaal heel 

veel werk. Om 11.00 begon het. De kinderraad 

had warme chocolademelk met slagroom ver-

zorgd. Het was heel gezellig maar wel koud. Er 

kwamen heel veel kinderen schaatsen. Gelukkig 

kon je ook gratis schaatsen lenen. Wij vonden 

het een hele leuke en gezellige dag! 

 

Groetjes van de Rivierportiers. 

Kinderraad: de Rivier Portiers  



Nieuwe Wijkagent  
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RIVIERENNIEUWS  KORT 

Geachte bewoners van de Rivierenbuurt en 

Spuikwartier.  

Bij deze wil ik mij even voor-

stellen als Uw wijkagent. 
 

Mijn naam is Gerard Mackay 

(53 jaar). Ik ben sedert 1980 

werkzaam bij de politie. In 

eerste instantie bij de Rijkspo-

litie, daarna na de reorganisatie in 1994 bij poli-

tie Haaglanden en nu bij de politie Den Haag. 

Van 2006 tot december 2013 ben ik werkzaam 

geweest als wijkagent in de Schilderswijk. En 

nu werk ik in de Rivierenbuurt, samen met Alex 

en Gerard. Als wijkagenten in de wijk Rivieren-

buurt en Spuikwartier beheren wij de wijk. Wij 

werken intensief samen en daar waar nodig is 

vullen wij elkaar aan. 
 

Uw hulp is natuurlijk van groot belang om sa-

men te zorgen voor leefbaarheid en veiligheid in 

uw wijk. 

Het is inmiddels alom bekend dat Uw wijk last 

heeft van woninginbraken. Dit heeft natuurlijk 

al geruime tijd onze aandacht. In Uw gebied 

wordt door veel collega's gesurveilleerd. Regel-

matig zijn bikers in Uw wijk aanwezig. Maar 

ook regelmatig in "burger". Politie is wel aan-

wezig maar het is ook goed dat U ze dan niet 

ziet. Dan vallen ze ook niet op en kunnen hun 

werk in burger uitvoeren. 
 

Zijn er politionele dan wel gemeentelijke zaken 

die U wilt melden, doet U dat dan ook.  

Wilt U mij volgen op twitter dat kan!!!!  

Mijn twitternaam is wijkagrivspui 
 

Met vriendelijke groet. 

Uw wijkagent,  

Gerard Mackay 

 Bij spoed     112 

 Wel politie geen spoed  0900—8844 

 Meld misdaad anoniem  0800—7000 

Beste Buurtbewoners, 
 

Zoals u van ons gewend bent organiseert de be-

wonersorganisatie ook dit jaar een wijkfeest op 

Burendag, op zaterdag 27 september. 
 

Burendag 
Op initiatief van Douwe Egberts vierden we in 

2006 voor het eerst Burendag in Nederland. In-

middels is deze dag uitgegroeid tot een landelijk 

fenomeen dat in het teken staat van het vieren en 

bevorderen van contact tussen buren. In 2008 

ontstond de samenwerking tussen Douwe Eg-

berts en het Oranje Fonds. Douwe Egberts 

brengt buren met elkaar in contact, met een goe-

de kop koffie. Het Oranje Fonds is het nationale 

fonds voor sociale initiatieven en bevordert de 

samenhang tussen groepen mensen. Met Buren-

dag willen beide organisaties mensen dichter bij 

elkaar brengen.  
 

Goed bezocht 
Onze Burendagwijkfeesten worden ieder jaar 

goed bezocht en de attracties zitten van begin tot 

einde vol met blije kinderen. Ook de optredens 

van de clown of Koos en Kleppie zijn druk be-

zocht. Geen reden voor verandering zou de con-

clusie dan kunnen zijn. 
 

Anders dan andere jaren 
Toch willen we dit jaar proberen nog meer 

buurtbewoners te bereiken en blij te maken. 

Daarom willen we ons Burendagwijkfeest in 

2014 graag in samenspraak en overleg met wijk-

bewoners organiseren. Daarom zijn wij op zoek 

naar een aantal enthousiaste buurtbewoners, die 

samen met ons een leuk en gezellig feest willen 

organiseren. 
 

Heb je een goed idee en zin en tijd dat samen 

met ons te realiseren tijdens de Burendag, stuur 

dan vóór 28 februari een mail aan  

info@brs-denhaag.nl  

onder vermelding van Buurtfeest 2014. 
 

Wij zien al uit naar een prachtig feest! 
 

Bestuur Bewonersorganisatie Rivierenbuurt en 

Spuikwartier. 

https://outlook.xtra.nl/owa/redir.aspx?C=9Rv49SYQQEmrCVKPHzAVcAvss-ug79AI_awGfCTYagQPRAww7UzxFNFVY0GbUQOfcy-LGkciUG0.&URL=mailto%3ainfo%40brs-denhaag.nl
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Winkels in de wijk (11)  
 

De Pletterijkade 

is de enige straat 

die we nog door 

gaan lopen. We 

beginnen op de 

hoek bij het Rijs-

wijkseplein. 

Links natuurlijk 

de bekende Ha-

ringkoning, die 

veel meer soorten 

vis verkoopt dan 

de naam doet ver-

moeden en die 

meer naamsbe-

kendheid kreeg door het Haagse lijflied ―O O 

Den Haag‖. 

Aan de rechterkant zat ooit de fabriek van Van 

Enthoven. Hierover meer in mijn volgende co-

lumn. 

Op de hoek nu een kapsalon/beautysalon, daar-

voor een feestartikelenwinkel en daarvoor de 

Stomerij van de familie Stoeke en nog langer 

geleden een Peugeot-dealer. Er heeft ook een 

aantal jaren een reisbureau/kantoor van Lissone 

Lindeman gezeten. 

Op de hoek van de Hunzestraat zit al jaren 

snackbar Irma la Douce. Vervolgens garage 

Schippers en Pa. Die zit daar ook al heel wat 

jaartjes. Ik weet dat omdat ik hier ooit een auto 

heb gekocht. Mijn 2e auto, nadat het met de 1e 

niet helemaal goed was gegaan (overstekende 

lantaarnpaal).  

Ik heb wel ooit mijn rijbewijs gehaald, maar om 

nou te zeggen dat ik goed kon rijden, nou 

nee….Mijn 1eautootje was een metallic blauwe 

kever.  Die is dus tegen die lantaarnpaal geëin-

digd. Daarna kocht ik mijn 2e auto, een Honda 

Civic. Die reed prima, alleen hij sloeg steeds af 

bij stoplichten. Ik had problemen met choken. 

Nadat hij het weer eens begaf, in de spits in de 

bocht van de Lijnbaan (!), heb ik hem uiteinde-

lijk teruggereden naar garage Schippers. De heer 

Schippers bleek een hele geschikte vent. Ik 

kreeg een groot deel van het aankoopbedrag te-

rug (al had de auto ongeveer 1 jaar). Hij zei: 

―Die auto is echt prima!‖, en dat geloof ik zeker. 

Vervolgens heb ik bij Reinders een oma-fiets 

gekocht waar ik 28 jaar mee gereden heb. Vroe-

ger was alles veel degelijker dan in de huidige 

tijd denk ik. 

 

Terug naar 

de Plette-

rijkade. 

Op de 

hoek, nu 

een leeg 

pand (te 

huur), 

maar ja-

renlang 

natuurlijk Wierabmeubel. Voor Wierab meubel 

zat hier volgens mij ook een dealer. Ik heb er 

ooit een jongen van mijn middelbare school te-

ruggezien die in deze zaak werkte met o.a. zijn 

oom. Zij waren van de familie Pander van Pan-

ders Meubels en de Pander Passage. Weet ie-

mand nog de naam van deze dealer? 

Aan de overkant nu Kardo Supermarkt, maar 

daarvoor Passier met o.a. badkamers. Voor Pas-

sier zat hier een dealer van Studebaker.  We ko-

men nu bij Autorijschool Van Buuren, inmid-

dels al weer jaren hier gevestigd. Ze geven naast 

gewoon rijbewijs ook motorrijles en je kunt hier 

terecht voor je vrachtwagenrijbewijs. Op de 

hoek zit nu bar Azucar (ook al weer heel wat 

jaartjes). Was dit niet ooit een café. Ergens zat 

hier een café, waar ik wel eens geweest ben met 

mijn ouders en buren. Op de andere hoek zit nu 

070-WATT, een grote tweedehandswinkel, die 

ook helpt met verhuizingen en de Sushizaak er-

naast is ook van dezelfde familie meen ik. Daar 

zijn ze mee begonnen. Daarvoor heeft er – niet 

al te lang – een winkel met Chinese (?) meubels 

gezeten en daarvoor Motor Mercure. Ooit een 

begrip in de buurt. Op de andere hoek zit al eni-

ge jaren Bo-Rent, voor verhuur van eh …..alles! 

Verder zat er nog een garage op de hoek:  

Auto Haag, dit pand staat nu leeg. 

 

Alle informatie, op- en/of aanmerkingen zijn 

welkom: mail gerust: marjam12@msn.com 

Marja de Man 

 

 

OPGROEIEN IN DE BUURT 

*COLUMN* 

 

Foto te vinden op  

www.facebook.com/rivierenbuurt 

mailto:marjam12@msn.com
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Poep—ook snoeplaantje? 

Mijn naam is (Dokke) Doris en ik 
woon sinds kort in de Rivieren-
buurt. Vernoemd naar Doris Day, 
omdat mijn nieuwe baas en bazin 
mij een knap teefje vinden. Weten 
zij veel, dat ik een vuilnisbakkie 
ben dat slechts op een dwerg-
Schnautzertje lijkt! Ze hebben mij 
uit het asiel. Over mijn verleden 
doen de raarste verhalen de ronde. 
Zo zou ik, nadat ik bij mijn vorige 

baasje de benen heb genomen, lange tijd door het 
bos in Duitsland hebben gezworven. Totdat ik, zo 
herinner ik me vaag, een roedel Jack Russelltjes te-
genkwam: terriërs, die zich met hun korte dribbel-
pootjes voor een jager uit de naad liepen om ever-
zwijnen uit hun schuilplaatsen te krijgen. En in 
groepsverband die beesten zo de stuipen op het lijf 
joegen, dat ze vanzelf in het vizier van het jachtge-
weer kwamen. 
 

Toen de jager mij in zijn vizier kreeg, probeerde hij 
mij met mooie praatjes te lokken. Maar zijn missie 
was kansloos, omdat ik door mijn negatieve ervarin-
gen niks meer van mensen moest hebben. Hij kreeg 
me dan ook niet in de klauwen. Helaas ben ik zo 
dom geweest om zijn Jack Russelltjes tot in zijn 
openstaande wagen te achtervolgen. Vervolgens 
heeft de jager geprobeerd ook van mij jachtgereed-
schap te maken. Maar ik heb nog altijd geen idee hoe 
een ‗Schwein‘ er precies uitziet, laat staan, wat er 
van mij bij een jacht daarop werd verwacht. Lang 
verhaal kort: de jager liet me vanaf dat moment zo 
aan mijn lot over, dat de gealarmeerde Dierenbe-
scherming hem dwong afstand van mij te doen. Al-
thans, zo luidt de het verhaal dat ook mijn huidige 
baas en bazin op de mouw moet zijn gespeld, toen 
zij overwogen mij als arme asielhond te adopteren. 
Blij toe, moet ik zeggen! 
 

Allemaal onzin of niet, feit is dat ik nu een stads-
hond ben. Dat is reuze wennen. Ze-
ker qua uitgaansgelegenheden tus-
sen al dat steen, asfalt en beton. 
Neem de grasstrook in het midden 
van de Nieuwe Haven. Toen mijn 
baasje nog hondloos was, noemde 
hij die stadse grasmat schertsend het 
poeplaantje. Klopt als een bus, want 
inmiddels gebruik ik die strook ook 
zelf als openbaar toilet. Met dit ver-
schil dat mijn baas en bazin, zoals 
het echte hondenbezitters betaamt, 
mijn dagelijkse hoop keurig in een 
zakje deponeren en in de hiervoor 
bestemde afvalbak mikken.  

Dat niet elke hondenbezitter daar hetzelfde over 
denkt, is geen geheim. Mijn baas en bazin waren er 
een keer getuige van dat iemand op heterdaad werd 
betrapt en bekeurd, omdat hij de uitwerpselen van 
zijn hond(en) niet had geruimd. Plaats van hande-
ling: het poeplaantje. Waarop hij in vertwijfeling 
uitriep: ‘Ik die hopuh opruimuhh?! Man, d’r legguh 
hier duizand drolluh!!’ Duizend drollen mag een 
tikkeltje overdreven lijken, hopen tref je er inderdaad 
genoeg. Slecht voorbeeld doet kennelijk volgen. 
Maar uiteindelijk valt daar ook zelfs voor een hond 
niet meer tussendoor te laveren zonder stront aan de 
knikker! Daarom doe ik namens alle honden van 
onze Rivierenbuurt en omgeving een dringend be-
roep op hun bazen en bazinnen: laat onze behoeften 
u voortaan geen worst wezen en ruim de boel achter 
onze konten op! U zit thuis toch ook het liefst ge-
woon schoon? 
 

Deze ‗kolom‘ ten spijt maak ik me geen illusies. 
Toch weet ik het zeker: de aanhouder wint. Hoe? 
Een kwestie van elkaar blijvend het goede voorbeeld 
geven. Misschien zou als stimulans de gemeentelijke 
poepzuiger een paar extra ronden kunnen doen. Wij 
Rivierhonden zouden ook zeer wel geholpen zijn 
met het aan banden leggen van het ongelimiteerd 
voederen van alle dieren in deze buurt. Bijvoorbeeld 
door plaatsing van verbodsborden. Of misschien 
weet u wel een andere oplossing. Want de groen-
strook van – ja, daar is‘ie weer – de Nieuwe Haven, 
wordt niet alleen gebruikt als hondentoilet, maar ook 
als vergaarbak voor etensresten. Wat daar dagelijks 
aan ‗etenswaar‘ op het gras wordt gedeponeerd, 
grenst aan het ongelofelijke. Zelfs op het betegelde 
middenpad kunnen mijn baas en bazin zich al glibbe-
rend nauwelijks staande houden tussen weggemikte 
bakken rijst, couscous, zompig brood, of ladingen 
nog dampend gehakt, met peen en uien etc. Waar 
dus ook ongedierte op afkomt en door in stand wordt 
gehouden. En waar wij honden onnodig in de verlei-
ding worden gebracht.  

 

Begrijp me goed: etensresten 
zomaar als vuilnis weggooien 
vind ik zelf ook (een) zonde. 
Daar moet een betere oplossing-
bestemming voor te vinden zijn. 
Maar mik het s.v.p. niet op onze 
uitlaatstrook; wij krijgen thuis 
echt genoeg.  
 

Mijn wens voor 2014:  
maak van het poeplaantje ook 
niet nog eens een snoeplaantje!  
Want daar worden wij als hond 
nou echt doodziek van!  

KORT 

Dokke Doris 
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 Hoe gezond is uw/jouw mond ?  

Kom naar de week van de Mondhygiënist 
 

In de week van 17 maart tm 22 maart vindt de landelijke Week van de Mondhygiënist 

plaats. Deze week is georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënis-

ten (NVM), de beroepsvereniging voor mondhygiënisten in Nederland. Het publiek wordt 

uitgenodigd om een kijkje te nemen in de mondzorgpraktijk voor o.a. een gratis mondadvies.  
 

Een gezonde mond is heel belangrijk 

Want weet u waarom het belangrijk is om uw mond gezond te houden? 

Natuurlijk willen wij allemaal ‗oud‘ worden met een gezonde lach. Maar naast bekende problemen als 

gaatjes, tandsteen en aanslag, is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat er een relatie is tussen 

ontstoken tandvlees en het krijgen van hart- en vaatziekten, vroeggeboortes of complicaties bij  

diabetes.  

Redenen genoeg om dagelijks twee keer, op de juiste wijze te poetsen en tussen de tanden en kiezen te 

reinigen. En regelmatig een mondhygiënist te bezoeken.  
 

Open dagen – De Jordaan, mondzorg 

Op de onderstaande dagen kunt u een kijkje nemen in De Jordaan, Mondzorg.  

De mondhygiënist geeft u een mondzorgadvies en u kunt met uw kinderen terecht met 

al uw vragen over mondgezondheid.  

U bent van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen: 

Dinsdagochtend 18 maart van 9.30 tot 12 uur 

Woensdagmiddag 19 maart, speciaal voor de kinderen, van 15.00 tot 18.00 uur 

Zaterdag 22 maart, voor het gehele gezin, van 10.00 uur tot 15.00 uur  
 

Het adres is Ammunitiehaven 317, Den Haag. Meer informatie over onze praktijk leest u op 

www.dejordaan.com  

http://www.dejordaan.com

