
Beste bewoners van de Rivierenbuurt,  

 

Ik ben Deborah Cameron (32). Sinds 1 mei 
j.l. ben ik jeugdwerker in de Boskant. Ik houd 
me bezig met het aanbod van vrijetijdsbeste-
ding aan jongeren tussen de 8 en 23 jaar. Ik 
streef ernaar dit aanbod samen met de jonge-

ren te creëren en uit te voeren. Natuurlijk mag u als ouder ook 
meedenken. U bent iedere woensdagmiddag tussen 15 .00 – 
17.00 uur van harte welkom in de Boskant om kennis te komen  
maken onder het genot van een bakje koffie of thee.  

 

Warme groet   
Deborah Cameron 
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Spreekuur 
HaagWonen  
en wijkagent 

 

In augustus  
géén spreekuur 

 

Vanaf 2 September 
weer elke 1e dins-
dag van de maand 
van 19 tot 20 uur 

 

In de Boskant  
Uilebomen 71 

In dit nummer o.a. 
o  HWW zorg krijgt gouden bord  o  Rivierennieuws  o  Redactieleden gezocht  

o  Kinderraad  o  Rivierennieuws  o  Newbie in de Rivierenbuurt  o  Theaterstuk over Blonde Dolly  
o  Deltaplantsoen  o  COLUMN winkels in de wijk  o  Haag Wonen  o   Gezondheid  



Colofon 
Wijkkrant Bewonersorganisatie  

Rivierenbuurt/Spuikwartier 
 

16e jaargang - nummer 98 
Juli 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. 99 

Voor 8 september 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 
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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: 205 22 40 

 

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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‘Gouden Bord’  Nieuws

HWW ZORG RIVIERENBUURT KRIJGT GOUDEN BORD  

Donderdag 12 juni werden in het Gulden Huis 

de jaarlijkse Gouden Bordjes uitgereikt. 

Het Gouden Bordje is een waardering voor de 

kwaliteit van de maaltijdverzorging in de oude-

renzorg. 

Het is een initiatief van Wethouder Karsten 

Klein (die de bordjes uitreikte) en het overlegor-

gaan van bestuurders van de Haagse VVT-

sector. 

 

Elk jaar worden 50 instellingen bezocht door 

Mystery Guests uit de wijk of regio die regelma-

tig bij een van de zorgcentra eten. Zij keurden 

de kwaliteit van de maaltijden. 

Er zijn dit jaar maar drie Gouden Bordjes uitge-

reikt (en nog een aantal zilveren en bronzen), 

dus het team van Patrick van Oosten mag gepast 

trots zijn op dit resultaat. 

Ook als buurtbewoner kunt u gebruik maken 

van de heerlijke maaltijden in die het HVV Ri-

vierenbuurt worden bereid. Hierover hebben wij 

in wijkkrant 97 bericht. U kunt één dag van te-

voren een maaltijd bestellen via  

telefoonnummer 070 3446139.  

 

Hierbij een groot deel van het team dat deze 

prestatie heeft geleverd: 

Patrick van Oosten, Ronald Noppert, Anne Hel-

stone, Henk Agterberg, Ron van der Horst  

Lloyd Schuilenberg en directrice  

Anneke Vreeken.  

Niet aanwezig: Cherniene Zimmerman, Netta-

Jangadie en Lou Lou. 

Namens de Bewonersorganisatie  

en onze redactie  

van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. 



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


Werkzaamheden nuts Turfmarkt / Wijnhavenkwartier 
 

De komende periode gaat er gewerkt worden aan het verleggen van kabels en leidingen in de Turf-

markt. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de renovatie van Wijnhavenkwartier fase 1. Vanaf 

volgende week wordt op de Turfmarkt, tussen het Lage Zand en de doorgang tussen de voormalige 

ministeries, een hek geplaatst ter hoogte van de dichtstbijzijnde bomenrij. Vanaf dat moment is 

alles tussen dit hek en het gebouw bouwterrein. Dit hek is nog niet de schutting, omdat dit nog niet 

de definitieve positie is. Tot eind augustus wordt binnen dit bouwterrein gewerkt aan diverse 

werkzaamheden. Vanaf eind augustus starten de grootschaligere (sloop)werkzaamheden aan het 

pand. In de periode daarvoor zullen enige bomen op de Turfmarkt gekapt moeten worden en zal 

het bouwterrein verder opschuiven. Bedoeling is dat dan ook de definitieve schutting geplaatst 

wordt. 
 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar  

wijnhavenkwartier@heijmans.nl of  

bellen met het Wijnhavenkwartier telefoonnummer (010) 266 28 85. 
 

 

Herinrichting Wijkpark Grevelingenveld / Deltaplantsoen 
 

Het gaat eindelijk beginnen! 

Na het doorlopen van het ambtelijke traject is de aanbesteding gedaan en op 13 juni een keuze be-

paald voor de aannemer die de klus gaat uitvoeren. 

Er is vooral gekeken naar de combinatie van kwaliteit en planning. Deze aannemer gaat proberen 

om op 30 september klaar te zijn met de basis van het terrein. 

Dat komt mooi uit, want ongeveer in november begint het plantseizoen voor bomen en struiken, 

zodat we in april 2015 kunnen uitkijken op een prachtig park voor iedereen van 0 tot 100 jaar met 

allerlei leuke speel- en ontmoetingsplekken en mogelijkheden voor sport en recreatie. 

 

Het project wordt in 4 fases uitgevoerd. 

Inrichting/aanbrengen van de basisvorm en het asfalt 

Planten van bomen en struiken 

Het verplaatsen van het Haags Hopje naar de nieuwe locatie 

De aansluiting op de nieuwbouw van de school 

 

Dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd niets te beleven valt. 

Er blijft zo lang mogelijk een aparte honden-uitlaatplaats, er blijft een tijdelijke sport- en speel-

plaats met een aantal toestellen. Er komen doeken met kijkgaten op de werkhekken rond het park 

om te kunnen kijken naar de voortgang, alsmede info-borden. De aannemer wil open dagen en ac-

tiviteiten organiseren, om de bewoners bij de herinrichting te betrekken. Tijdens de bouw wordt u 

op de hoogte gehouden van de voortgang, eventuele overlast enz., door middel van een nieuws-

brief, deze krant, mail, tweets en andere (sociale) media. 

Vanaf oktober gaan we van start met een activiteiten programma in het park, waarbij wij u als be-

woner/gebruiker natuurlijk nodig hebben. Ook daar hoort u binnenkort meer over. 
 

Tijdens de laatste bijeenkomst over de herinrichting op maandag 16 juni jl., werd door Roel van 

den Brink handtekeningen aangeboden om het pannakooitje te behouden. 

 

Lees meer over het Deltaplantsoen op pagina 12 en 13  
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Rivierennieuws  KORT 

mailto:wijnhavenkwartier@heijmans.nl


 

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.                  Inloopspreekuur 

op vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur. 

Vakantie activiteiten Rivierenbuurt -  
Buurthuis de Boskant 

 

Maandag 21 juli – Archeon – 10.30 tot 17.00 uur 
Het Archeon is een prachtig park in Alphen a/d Rijn. Hier gaan we 
op reis terug in de tijd, naar de prehistorie, de Romeinse tijd en de 
middeleeuwen met allerlei leuke activiteiten van vroeger.  
Aanmelden via Christa in de Boskant.  
Kosten: €5,- per kind 
 

Woensdag 23 juli -  Duinrell – 10.30 tot 17.30 uur 
Ouders vanwege de grootte van het park stellen wij het verplicht 
dat kinderen t/m 10 jaar worden begeleid door een volwassene. 
Aanmelden via Christa in de Boskant. Kosten: €5,- per kind 
 

Vrijdag 25 juli - De Karavaan in de Boskant –  
17.00 tot 20.30 uur 
Tijdens de karavaan worden er verschillende activiteiten in en 
rond buurthuis de Boskant geboden. Zo is er een voetbaltoernooi 
voor 11-12 jaar en 13 t/m 15 jaar. Vrije inloop. Kosten: gratis. 
 

Zondag 27 juli -  Bingo voor volwassenen in de Boskant  
vanaf 14.00 uur.  
Info bij Ria.  
 

Maandag 28 juli – Survivaldag in de Uithof –  
11.00 tot 17.00 uur 
Een avontuurlijke dag met geweldige , spannende activiteiten zo-
als klimmen, tokkelen, hinderenisparcours, bugeenrun en teveel 
om op te noemen.  
Let op: minimale lengte 1.35m.  
Aanmelden via Christa in de Boskant. Kosten: €5,- per kind 
 

Woensdag 30 juli – Avifauna – 10.30 tot 17.00 uur 
Ga je mee op avondtuur tussen de vogels en in de speeltuin? Ou-
ders zijn van harte welkin om mee te gaan!(1per gezin). Aanmel-
den via Christa in de Boskant. Kosten: €5,- per kind 
 
28 juli tot 8 augustus (maandag tot zaterdag) -   
Bouwspeelplaats Oranjeplein – 11.00 tot 17.00 uur 
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen deze zomer met de hulp van 
ouders en vrijwilligers leren met hamers en spijkers om te gaan. 
Kosten: gratis.  
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/spelen.  
 

Donderdag 4 september – De Karavaan in de Boskant  - 
17.00 tot 21.30 uur. 
Tijdens de karavaan worden er verschillende activiteiten in en 
rond buurthuis de Boskant geboden. Zo is er een voetbaltoernooi 
voor 11-12 jaar en 13 t/m 15 jaar. Vrije inloop. Kosten: gratis. 

http://www.denhaag.nl/spelen
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Rivierennieuws  Kort 

De rivierenbuurt, dat deel van Den Haag aan de rand 

van het centrum, wie kent het niet? 

Ooit een drassig veengebied met de latere landelijke 

veenpaden. Deze verbonden Voorburg met Den 

Haag, ofwel het Binnenhof, waar een kasteel stond 

van de Graven van Holland. 

 

Er is niet zo heel veel bekend over deze voorgeschiedenis, wel heel dynamisch, authentiek, karak-

teristiek! Des te meer is er te ontdekken en te vertellen over de ontwikkelingen in de moderne tijd. 

 

Wie wil er over schrijven.  

Wie waagt het om leuke, grappige, stoere anekdotes te vertellen in een verhaaltje? Of verdrietige, 

gekke of merkwaardige herinneringen op te halen? Heb je iets vet cool‘s beleefd ? 

Kom gerust eens luisteren op een redactievergadering. Of grijp je tablet, je pen of je Pad om je 

verhaaltje spontaan met ons te delen. 

 

Wij zoeken nieuw talent, jong en dynamisch. Eng? Wel nee, gebruik een nickname en iedereen 

kan genieten van je verhaaltje! 

 

Geen tijd???? Dat denk je maar. Het kost maar heel weinig tijd: 6 keer per jaar een uurtje redactie-

vergadering en voor de rest bepaal jij hoeveel tijd je wilt besteden aan je verhalen, column, inter-

view of wat dan ook. 
 

Nieuwsgierig geworden? Zoek contact via   

info@brs-denhaag.nl of bel met  

bewonersorganisatie Rivierenbuurt/ spuikwartier, telefoonnummer 070 427 53 94.  
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Op woensdag 25 juni waren we uitgenodigd in 

het stadhuis. De kinderraad mocht meebeslissen 

over het speeltoestel dat er in het Lamgroen gaat 

komen. 

Na de lunch gingen we naar het stadhuis. Met de 

lift gingen we helemaal naar de bovenste etage. 

Daar werden we ontvangen door meneer Gerrit 

van der Hut en mevrouw Ginny. We kregen wat 

te drinken en toen kregen we de ontwerpen te 

zien. Het ene ontwerp was heel kleurig en echt 

een nieuw toestel, om op te klimmen en klaute-

ren. Het andere ontwerp was van hout en het was 

ook een beetje saai, je ziet al heel vaak van dit 

soort toestellen. 

Alle leden van de kinderraad kozen voor het 

eerste ontwerp. Ook omdat er nog niet veel 

klimtoestellen in de wijk zijn. 

Er was alle tijd om vragen te stellen en te pra-

ten over andere speelplekken in de wijk. 

Het was heel interessant. We mochten de bor-

den met de ontwerpen meenemen. Dat was 

leuk, want toen konden we gelijk aan de kinde-

ren die op de club waren, gaan vragen welk 

ontwerp zij het leukste vonden. 

We hebben de borden ook aan de oude mensen 

die net in de Boskant waren, laten zien. Zij von-

den ook het gekleurde speeltoestel het leukste. 

Dus we hopen echt dat het doorgaat!  

                                                                                  Groetjes van de kinderraad. 

 

 

 

KINDERRAAD   
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Buitenspeeldag 2014 
 

Op Woensdag 11 Juni 2014 

heeft de nationale buitenspeel-

dag weer plaatsgevonden. Wij 

hebben deze dit jaar georgani-

seerd in de rivierenbuurt achter 

buurthuis ‗de Boskant‘. Het 

adres was Hekkelaan in Den 

Haag. Om 10.00 u zijn we met 

alle vrijwilligers begonnen met 

het opbouwen van de activiteiten. Er waren 3 verschillende springkussens. Een hindernisbaan, een 

voetbalsnelheidsmeter waarbij je kan zien hoe hard je schiet en een springkussen voor de jongste 

doelgroep. Op verzoek van de kinderraad kon je je ook laten schminken of knutselen. Verder wa-

ren er nog Oud Hollandse spelletjes wat de kinderen erg leuk vonden. Tussendoor 

konden zij een lekker broodje en wat te drinken halen bij een van de 

kraampjes. Aan het eind van de dag konden de kinderen met hun 

strippenkaart een lekkere suikerspin halen. De Dj die aanwezig was 

maakte het hele feest compleet.  

 

Alle kinderen hebben het erg naar hun zin gehad  

en vonden de suikerspin erg lekker!! 

 

Rivierenbuurt  Nieuws
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     Newbie    
 

Newbie Roberto Dresia 

 

Roberto Dresia huist op het moment in de Scheldestraat, met vlak om de hoek het bruisende leven 

van de rosse buurt in de Geleenstraat. Heel kenmerkend voor de 52-jarige Beauty Director die dol 

is met glamour, glitter en glossy opmaak. Daarnaast gelooft hij ook in de natuurlijke schoonheid 

en wil deze bij elke vrouw naar boven halen. "Ik werk vanuit de ziel van de vrouw" is zijn leuze. 
 

Speciaal voor mijn interview ontvangt hij 

mij in zijn gloednieuw pand aan het 

Maanplein in de Binckhorst. In dit luxu-

eus onderkomen worden al zijn zaakjes 

geregeld; gefocust op make-up en visa-

gie. Hij is alom bekend geworden door 

de populaire 5-uur shows bij RTL 4. Ik 

blader in het Fashiongun Magazine van 

april 2014 met een cover van Roberto. 

Trots toont hij het beroemde Zodiac 

glossy tijdschrift met zijn make-up- en 

haarfoto‘s. Nu is Roberto bezig met een 

boek en geeft elke woensdagochtend al-

lerlei make-up, haar-en styling tips bij 

FreshFM radio. Op Ustream.com gaat hij 

zijn eigen TV-program Beauty Case pre-

senteren. Allerlei onderwerpen over beauty komen aan bod en zaken die er zijdelings mee te ma-

ken hebben. Zo zijn er leuke gadgets te winnen. 

 

Roberto vindt Max Factor, de grondlegger van make-up voor sterren en beroemde mensen, de al-

lerbeste ooit. Hij verzamelt rekwisieten van de beroemde man en geeft les in zijn pand met de filo-

sofie van Max Factor. In zijn eigen wereld van celebrities en BN-ers wandelt Roberto zonder 

moeite van de één naar de ander om zijn make-up wonderen te bezigen. Dat deze bijzonder geliefd 

zijn, getuigt zijn agenda, doordat hij constant wordt terug geboekt. Hij heeft veel ervaring opge-

daan tijdens zijn talloze reisjes in het buitenland voor menig merk, TV en andere programma's. 

Zowel in Europa als in Azië werkte de ambitieuze beauty kenner aan zijn immense carrière. 

 

Vooral de donker getinte vrouwen raken in vervoering als Roberto de make-up en haren voor zijn 

rekening neemt. Lang geleden (in 1996) begon Roberto met de Miss Beautiful Black Verkiezingen 

die in populariteit blijven stijgen. Hij gaf zijn naam aan de TV show Miss Nederland van Lucille 

Werner met dames die een beperking hadden. De mooiste werd gekozen door o.a. de beauty queen 

Corine Rottschäfer die in de jury zat. Het program werd een kijk kanon tot over de grenzen. De 

hele fotoshoot van Govert De Roos met de make-up en haren van Roberto was eveneens een onge-

kend succes. 

 

Ik ken Roberto van de Make-Up wedstrijden die gehouden werden in de Utrechtse Jaarbeurs-

hallen. Jarenlang zaten wij met anderen in de jury en beoordeelden verschillende make-up onder-

werpen. Heel interessant, veel filosofie en behoorlijk wat gein hebben wij daar beleefd. Zelf raakte 

ik diep onder de indruk van zijn talent, toen hij ook mannelijke modellen fotografeerde voor ver-

schillende artikelen en de Gaykrant. Hij is een heus begaafd fotograaf en verstaat ook dit vak uit-

stekend. 

 



 

Nog een extra vermelding wil ik maken over zijn voorliefde voor in-

dische BN-ers. Wieteke van Dort c.q. Tante Lien, Anneke Grönloh, 

Julya Lo-Ko, Justine Pelmelay, Sandra Reemer en de TV-shows 

Reistafel van Lonny Gerungan behoren tot zijn mega klanten. In zijn 

archieven bevinden zich talloze fotoos van deze Indo's. Voor hen en 

al zijn volgers wil hij nu ook zijn eigen Bolero by Roberto Dresia op 

de markt brengen.  

 

Een nieuwe ambitie! De Rivierenbuurt heeft er een "newbie" bij,  

welkom Roberto en heel veel succes ! 

 

Roy James Döhne 
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in de Rivierenbuurt   

 

AD 28 mei 2014 
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Deltaplantsoen krijgt eerste Playground van de Toekomst 
 

Het ene moment speel je in het bos en wroet je met je blote voeten in het zand. Het volgende 

moment pak je een bal en dribbel je richting basket, klim je op een muur of speel je op een 

levensgroot schaakspel. En dat midden in het centrum van Den Haag. Op het Deltaplantsoen 

komt, op initiatief van de Richard Krajicek Foundation (RKF), nog voor het eind van het 

jaar de eerste Playground van de Toekomst van Nederland. Aangrenzend aan het plein wordt 

de Brede Buurtschool Plus O_drie (O_drie) gebouwd. Het Deltaplantsoen wordt zo de cen-

trale plek voor iedereen in de Rivierenbuurt. Voor jong en oud.  

 

Spelenderwijs creëren 
De eerste Playground van de Toekomst, de zogenaamde ‗Into the Wild‘ Playground, krijgt een ste-

delijk uiterlijk en een wild innerlijk. ―De Playground bestaat uit een binnenste ruimte met wilder-

nis, waar kinderen worden gestimuleerd en vrij zijn om hun eigen plek spelenderwijs te creëren of 

af te breken met gebruik van natuurlijke materialen―, vertelt Liesbeth Pruijs, directeur van RKF. 

Een unieke mix van natuur, sport en spel, die voor jongeren en omwonenden van grote betekenis is 

voor het leefplezier in de wijk. 
 

Playground van de Toekomst 

―RKF zorgt met het aanleggen 

van sportieve pleinen, de zoge-

naamde playgrounds, dat iedere 

jongere de mogelijkheid heeft 

om in een sociaal veilige situa-

tie te bewegen en sporten‖,  ver-

volgt de directeur van RKF. Ne-

derland telt inmiddels 105 

playgrounds. RKF schreef in 

2012 een ontwerpwedstrijd uit 

om meer kennis te ontwikkelen 

over de fysieke inrichting van 

een playground en zo te komen 

tot de Playground van de Toe-

komst.  

 

Ontwerpwedstrijd 

52 stedenbouwkundigen, 

(landschaps)architecten en beel-

dend kunstenaars kwamen met 

een ontwerp. De vijfkoppige jury, onder wie Richard Krajicek, koos uit alle inzendingen het ont-

werp ‗Into the Wild‘ als winnaar. Dit ontwerp komt van het Amsterdamse architectenbureau Dmau 

(Daryl Mulvihill) en het Rotterdamse Openfabric (Francesco Garofalo en Barbara Costantino). 'De 

‗Into the Wild‘ Playground is een plek waar jongeren zich leren bewegen tussen de natuurlijke en 

de stedelijke wereld. De Playground brengt een stuk wildernis middenin in de stad‖, zegt architect 

en urban designer Daryl Mulvihill over zijn ontwerp. 

 

Voorbeeld voor nieuwe Playgrounds 

De VriendenLoterij maakt samen met RKF en de gemeente Den Haag de eerste Playground van de 

Toekomst van Nederland mogelijk. ―De bouw start begin juli en aan het eind van het jaar is de  

 

Deltaplantsoen   
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1e playground van de toekomst   

 

Playground van de Toekomst klaar voor veel sport,- speel,- en beweegplezier‖, aldus Liesbeth 

Pruijs. ―Wij hopen dat deze unieke playground veel andere gemeenten zal inspireren om net zo‘n 

fantastische plek in een van hún buurten aan te leggen ‖. 

 

Scholarship-programma 

Ook de jongeren in de buurt worden nauw betrokken bij de Playground. In ruil voor een studie-

beurs van maximaal 1.000 euro,worden jongeren uit de Rivierenbuurt en het Spuikwartier ge-

vraagd zich minimaal 100 uur vrijwillig in te zetten  op hunPlayground.  

―Zo raakt de buurt betrokken bij het werk dat ‗hun‘ scholarshippers doen en krijgen deze jongeren 

de kans zichzelf en de buurt te ontwikkelen. In Nederland zijn dit schooljaar al 160 jongeren actief 

als scholarshipper. Met de komst van de Playground aan het Deltaplantsoen, groeit dit aantal ver-

der―, verwacht de directeur van RKF. 

Playgrounds 

Een Playground is een openbare plek in een (vaak) grootstedelijke wijk, die speciaal ontworpen is 

voor buurtbewoners om er te sporten. Playgrounds worden aangelegd in die wijken waar de moge-

lijkheden om te sporten beperkt zijn. De Richard Krajicek Foundation maakt zich hard voor de 

komst van nieuwe playgrounds, waardoor jongeren en andere buurtbewoners de mogelijkheid krij-

gen en gestimuleerd worden te sporten in een sociaal veilige omgeving.  

 

Wat maakt de Krajicek Playgrounds zo bijzonder? 

In de buurt: Krajicek Playgrounds worden aangelegd voor de buurt en liggen dus in de directe 

omgeving van de gebruikers. 

Daar waar het nodig is: Krajicek Playgrounds worden aangelegd op plaatsen waar er geen of 

weinig sportieve mogelijkheden zijn, zoals verenigingen of openbare sportruimte.  

Begeleiding: Er is wekelijks begeleiding door deskundige sportleiders. Minimaal drie keer per 

week (in de periode van 1 april tot 1 oktober) worden  activiteiten onder begeleiding van de sport-

leiders georganiseerd. Hierdoor ontstaat een sociaal veilige omgeving voor alle buurtbewoners die 

op de Krajicek Playground willen sporten.  

De buurt bepaalt: De buurt bepaalt hoe de Krajicek Playground eruit komt te zien. De buurtbe-

woners hebben een belangrijke stem in welke sportfaciliteiten geplaatst worden. 

De buurt is betrokken: Er is sprake van actieve buurtbetrokkenheid. Op de Krajicek Playground 

worden buurtbewoners geënthousiasmeerd om zelf activiteiten te organiseren, onderhoud te doen 

en verbindingen te leggen met anderen uit de buurt. 

In eigendom van de gemeente: Krajicek Playgrounds zijn en blijven eigendom van de gemeen-

ten. Hierdoor zorgen we de gemeente betrokken en verantwoordelijk blijft voor het functioneren 

van de Playground. 

 

 

 

Over de Richard Krajicek Foundation 

De Richard Krajicek Foundation(RKF) heeft de ambitie iedere jongere 

de mogelijkheid te geven om in een sociaal veilig situatie te bewegen 

en sporten.RKF werkt sinds 1997 aan de realisatie van sportieve plei-

nen of Playgrounds.   
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Winkels in de wijk (13) terugblik 
 

De meeste win-

kels zijn inmid-

dels genoemd, 

maar ik ontving 

nog diverse aan-

vullingen. Van-

daar toch nog een 

rondje door de 

buurt. 

In door mij over-

geslagen straten, 

zoals de Gou-

westraat, zit Glas-

handel De 

Schenk. 

Voordat John‘s koffiehuis op de hoek Pletterij-

straat/Scheldestraat kwam zat daar een vestiging 

van de Redtax. 

De garage die gevestigd was in het pand van 

Wierab-meubel heette Van Rijssel en later werd 

het een Honda-garage. 

Garage Schipper meldde dat ik toch echt 1  ‗s‘ te 

veel had toegevoegd. Helaas meldde de heer 

Schipper jr. ook dat zijn vader het afgelopen jaar 

is overleden. Speciaal voor Pa Schipper deze 

correctie! 

 

In de Pletterijstraat, tussen de Gouwestraat en de 

Boomsluiterskade, zat een kapper van wie we de 

naam nog niet hadden. Het blijkt nu te gaan om 

de heer Van Loon. Deze kapper praatte graag en 

veel en knipte ondertussen gestaag door. Er was 

dan ook bij thuiskomst aan het kapsel te zien of 

de heer Van Loon veel te vertellen had. Dan was 

het haar toch wel erg gemillimeterd. 

Nog wat aanvullingen over de Scheldestraat, bij 

het plantsoen zat kinderdagverblijf Roodkapje. 

Verder zat expeditie/transportbedrijf Frank 

Scholten daar en ook een Avia-benzinepomp 

(waar je nog werd geholpen). Daar tegenover zat 

de winkel van Leo, waar ik ook de achternaam 

van miste. Die naam is nu bekend ―Vrolijk‖, 

echt zo‘n: o ja-moment voor me. 

In de Zaanstraat/Reggestraat stond een school 

voor geestelijk gehandicapte kinderen. Het 

hoofd van deze school was de heer Luneman. 

De taxibusjes, waarmee de kinderen werden ge-

haald en gebracht waren van de firma Tak. 

Op de Oranjebuitensingel zat wijnhandel Van de 

Helm toen clubhuis de ENO uit het pand ging 

was er het plan een hotel in dit pand te begin-

nen. Dit is nooit doorgegaan.  

Over de Boomsluiterskade kreeg ik nog het vol-

gende binnen: aan het begin (v.a. de Nieuwe Ha-

ven) zat  de firma Dool, gevolgd door de Hus-

bakkerij, en verderop in een poortje: aardappel-

handelaar Van Zaalen, met een grote boot voor 

de deur, vervolgens de ―meisjes en jongens 

school‖, de kapel en clubhuis De Boskant. Ver-

derop nog een timmermansbedrijf en we zijn bij 

de hoek. 

Op de Schedeldoekshaven zat Strijbosch de bak-

ker, daarnaast slagerij Franken, Fietsenwinkel 

Ammerlaan, een kledingwinkel en nog een win-

kel met de naam P.F.F. 

Dan nog het Lamgroen. In de oude tijd werd 

hier de was gebleekt. De was werd te drogen 

gelegd in het gras en zo is de naam Lamgroen 

ontstaan. Dat witte in het groen leken op 

―Lammetjes in het groen‖. Er staat nog een 

beeldje van een wasvrouw op deze plek.

 
Ik ben hiermee, en met mijn vorige verhaal over 

de Van Enthoven-fabriek al een beetje begonnen 

met: Waarom heet het hier zo?. Maar eerst ga ik 

nog een aantal verhalen aandacht besteden aan 

de belangrijke gebouwen in de wijk zoals de 

Boskant, de ENO, het PNIEL, de speeltuin aan 

de Zwarteweg, het gebouw voor Kunst en We-

tenschappen. 

 

Graag ontvang ik daarover herinneringen en in-

formatie. Dat kan gestuurd worden naar:  

marjam12@msn.com 

 

OPGROEIEN IN DE BUURT 

*COLUMN* 
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Ambassadeurs 

Gezonde Leefstijl 
RIVIERENBUURT 

Wie zijn de Ambassadeurs? 
 

Ambassadeurs zijn alle bewoners! Je krijgt een training, je 

doet kennis op en wisselt ervaringen over de thema‘s voe-

ding, bewegen, opvoeding en stressfactoren die van 

invloed zijn op je leefstijl.  

 

Wat doe je als Ambassadeurs? 
 

 Je praat met je buren, vrienden of familie of op 

school, in buurtcentra, op festivals of buurtfeesten 

over een gezondere manier van leven. 

 Je geeft praktische tips en laat zien hoe je gezonde 

én lekkere schooltraktaties en snacks kan maken.  

 

Heb je interesse om Ambassadeur te worden? Ken je ie-

mand die dat wil? Dan zijn wij op zoek naar jou !!! 

 

Bel of mail: Irmgard Winter (wijkconsulent) 0639437866, 

i.winter@zebrawelzijn.nl 

 

 

Den Haag werkt aan het bereiken van een 

gezonder gewicht bij kinderen in de wijk Ri-

vierenbuurt. Hiervoor is goede zorg nodig 

voor kinderen die dat vanwege hun gewicht 

nodig hebben. Het nieuwe leefstijlprogramma 

LEFF (Lifestyle, Energy, Fun &Friends) is 

een voorbeeld van een passend aanbod voor 

kinderen (van 7 tot 13 jaar) die boven een ge-

zond gewicht zijn en hun ouders.  

 

De Rivierenbuurt kiest voor LEFF 

Ook in de Rivierenbuurt zijn te veel 7 tot 13-

jarigen boven een gezond gewicht. Dat heeft 

gevolgen voor hun lichamelijke gezondheid en 

ook zitten deze kinderen vaak minder lekker in 

hun vel. LEFF biedt gezinnen uit de Rivieren-

buurt de kans om samen op een leuke manier 

met gezondheid bezig te zijn.  

In de Rivierenbuurt wordt LEFF uitgevoerd in 

nauwe samenwerking met o.a. de Jan van Nas-

sauschool, voedingsadviesbureau Hordijk en 

Hessing, gezondheidscentrum De Doc, de JGZ, 

het CJG, de GGD, de Haagse Hogeschool, ROC 

Mondriaan en Zebra Welzijn.   

 

Wat maakt LEFF uniek? 

LEFF richt zich met een positieve insteek op 

zelfvertrouwen en gedragsverandering. Het is  

 

 

geen dieet of afvalprogramma. Ook sta je er niet  

alleen voor: kinderen en ouders uit de buurt  

gaan in een groep activiteiten ondernemen. De 

informatie is behapbaar en herkenbaar, vanuit de 

leefwereld van het kind en zijn/haar ouder(s). 

Terwijl de kinderen actieve spellen doen, praten 

ouders over wat ze moeilijk vinden aan gezond 

opvoeden en delen ze tips. Ouders helpen dus 

andere ouders. Er worden geen regels opgelegd. 

Begeleiding vindt plaats door speciaal getrainde 

coaches die ook bekend zijn met de wijk, de fa-

ciliteiten en zorgverleners. Met LEFF wordt be-

wegen en gezond leven wordt weer leuk! 

 

Starten met LEFF?  

Heeft u interesse in LEFF, of kent u iemand die 

vragen heeft over het gewicht van zijn of haar 

kind? Neemt u dan gerust contact met  

Ingrid Schimmel, projectleider LEFF Den Haag, 

via 06-382 871 49 of 

i.schimmel@zebrawelzijn.nl  

of bezoek www.start-leff.nl.  

 

Het programma is bedoeld voor kinderen van  

7 tot 13 jaar die boven een gezond gewicht zijn 

en hun ouders.  

                              Kinderen in de Rivierenbuurt binnenkort  

                                     fitter, gezonder en blijer!  

mailto:i.winter@zebrawelzijn.nl
http://www.start-leff.nl

