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Spreekuur 
HaagWonen  
en wijkagent 

 
1ste dinsdag  
van de maand  
19.00 - 20.00 u 

 

In de Boskant  
Uilebomen 71 

Wijnhavenkwartier  
 
Start verwijderen  
gevelelementen hoogbouw 
 
Half januari is gestart met 
het verwijderen van de  
gevelelementen van de toren 
aan de Turfmarkt.  
 
Begin februari wordt er ges-
tart met het zagen van de 
balkonelementen. Dit kan  
hinder veroorzaken.  
Deze werkzaamheden zullen 
circa 20 weken duren. 

UITNODIGING 

Aan alle wijkbewoners 

 
Werkgroep leefbaarheid 

5 maart 2015 
19.00—21.00 uur 

 
Clubhuis de Boskant 

Opening 
Playground Deltapantsoen 



Colofon 
Wijkkrant Bewonersorganisatie  

Rivierenbuurt/Spuikwartier 
 

17e jaargang - nummer 101 
Februari 2015 

 
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 2015: 

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. 102 
Voor 5 maart 2015 

Openingstijden secretariaat 
 

        Dinsdag       09.30—12.00 
    Donderdag       14.00 – 16.00 

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 
 
Jan van Nassauschool 
Gouwestraat 13 
 383 4801 
 
Woonbedrijf HaagWonen 
Waldorpstraat 120 
 388 03 88 
 
Clubhuis ‘de Boskant’ 
Uilebomen 71 
 beheer: 205 22 40 
 
Wijkbus  
 4248050 (Ria vd Berg) 
 
Voorschool De Boskabouter 
Uilebomen 71 
 06-43 39 52 54  
 
Garage D. Schipper 
Pletterijkade 43 
 385 8386  
 
Tettero’s autobedrijf 
Lekstraat 49 
 385 3892 
 
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 
 

Zichtbare Schakel  
GZC De Doc 
Wijkverpleegkundigen 

AZIVO apotheek 
Boomsluiterskade 
 315 3636.  
 

Apotheek de Doc 
Nieuwe Haven 171 
2511 XJ Den Haag 
 3455005.  
 
Fysiotherapie BPB 
Blessurebehandeling  en -preventie 
Pletterijstraat 31 
 383 9884 
 
De Jordaan mondzorg 
Ammunitiehaven 317 
 3602023 
s.v.p. bellen tussen 9.00 en 16.00 u  
 

Advies– en meldpunt 
Kindermishandeling 
Neherkade 3054 
 346 9717 
www.amk-nederland.nl 
0900-123 1230 (lokaal tarief) 
 

Algemeen Maatschappelijk werk 
Bureau Centrum 
 424 8000 
 
Haagse wijk– en Woonzorg 
Thuiszorg—www.hwwzorg.nl 
 3795000 
 
Woonzorgcentrum  
Rivierenbuurt 
Christoffel Plantijnstraat 3 
 344 6100 
 
Verpleeghuis De Stromenhof 
Scheldestraat 76 A 
 379 3610 
 

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. 

€ 
€ 
€ 
€ 

   

Smiet Grafisch Totaal B.V.
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van het bestuur 

DRUK BEZOCHTE NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE BOSKANT 
 
Ook dit jaar was het druk op de nieuwjaarsreceptie in de Boskant, dit keer op 15 januari jl. 
Buurtbewoners, medewerkers van de gemeente, politie en andere organisaties die zich bezig hou-
den met onze wijk, troffen elkaar onder het genot van de heerlijke hapjes die door vrijwilligers  
waren bereid. 
An Verwaal, voorzitster van de Bewonersorganisatie, hield een nieuwjaarsspeech.  
Hieronder kunt u de tekst lezen:  
 
Beste allemaal  
Ik ben oprecht blij dat ik U allen in goede gezondheid zie op onze nieuw-
jaarsreceptie. Verschillende mensen hebben problemen gehad en die ge-
lukkig weer overwonnen. 
Het jaar 2014 is wat mij betreft gelukkig voorbij en zat mensen die dat 
jaar ook niet hebben ervaren als het gelukkigste uit hun leven.  
We gaan hier nu niet uit van alleen kommer en kwel: er zijn ook een hoop 
fijne dingen gebeurd, er zijn gezonde kinderen geboren en dus ook gezonde 
kleinkinderen. Dat is een rijkdom voor iedereen die dat ervaart ! 
Zakelijk gezien was het een jaar waarin ook veel tot stand is gebracht. 
Denk bijvoorbeeld aan het Detaplantsoen: de eerste Richard Krajicek 
Playground in Nederland ! 
De eerste steenlegging van de Brede Buurtschool. 
De samenwerking met de DOC huisartsen en niet te vergeten het eerste 
winterwijkfeest.  
Ik wil heel graag samen met de wijkverpleegkundige iets op gaan zetten 
voor onze wijkbewoners. Zodra dit vorm krijgt stellen wij u op de hoogte. 
Ik zie het in ieder geval heel erg zitten, net zoals de samenwerking met ie-
dereen die in de Brede Buurtschool gevestigd wordt. Men is nog steeds 
bezig te bewerkstelligen dat er een consultatiebureau in de Brede Buurtschool komt. Hopelijk gaat dit door, 
het was één van mijn wensen.  
Wat we ook niet mogen vergeten is het winterwijkfeest. Alex van Gool en ikzelf hebben getracht het heel 
sprookjesachtig en in Dickens stijl te organiseren. Helaas werkte het weer niet mee en kon de revue niet 
optreden. Helaas was er ook geen tijd meer om te verkassen naar het verzorgingstehuis.  
Ik beloof hierbij plechtig dat wij de ouderen in de wijk nog een leuke dag gaan bezorgen. 
Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en hoop op voortzetting van onze relatie.  
Voor degenen die het kunnen gebruiken heb ik het volgende gedicht:  
“Als ik een engel was, zou ik elke dag op je schouder zitten 
Alles overnemen wat je kwelt 
Ik nam je op mijn schouder mee naar een oord van rust en stilte, waar ons bidden wordt gehoord.  
Jij je vechtlust uit kan schreeuwen  
Maar zo’n engel ben ik niet 
Heb helaas ook geen vleugels 
Ik neem je bij de hand en leid de teugels  
Gewoon als mens, met een stille wens  
Dat er nu een engel met hele sterke vleugels kwam 
Want na zoveel jaren samen vechten 
Ben ik, ook ik, soms vleugellam” 
 

An Verwaal 



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. 
  



 
Bewoners meten overschrijding Europese norm luchtvervuiling  

in de Rivierenbuurt, Den Haag. 
 

Bewoners gaan vanaf 15 januari 2015 samen met Milieudefensie 
een jaar lang de luchtvervuiling meten op de Weteringkade en de 
Ammunitiehaven in Den Haag om vast te stellen hoe ongezond 
de lucht is die wij inademen. Vanaf 1 januari 2015 moet Neder-
land overal aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldoen. 
De bewoners verwachten echter dat de luchtvervuiling op deze 
drukke locaties de normen overschrijdt. 
Het ophangen van het meetpunt is een bijzonder moment 
waarmee de meetcampagne op de Weteringkade en Ammuni-
tiehaven in de Rivierenbuurt van start gaat. Er komen in totaal 10 
meetpunten in Den Haag. Met de resultaten van de metingen vra-
gen bewoners de gemeente om verkeersmaatregelen, zodat de 
lucht gezonder wordt. 
 
Meten is weten 
Het verkeer is de grootste veroorzaker van luchtvervuiling. Au-
to's maar ook vrachtwagens en scooters stoten allerlei ongezonde 
stoffen uit waaronder het zeer ongezonde ultrafijnstof. Dit zijn 
hele kleine deeltjes die diep in de longen doordringen en zelfs de 
bloedbaan in gaan. In het lichaam veroorzaken ze longaan-
doeningen, kanker en hart- en vaatziekten. 
 
Maatregelen nodig 
De gemeente kan maatregelen nemen, zoals het uitbreiden van de 
milieuzone of het stimuleren van schonere alternatieven. Als 

blijkt dat de normen nog steeds worden overschreden moet de gemeente daar actie op onderne-
men. Er dreigen grote boetes uit Brussel bij overschrijdingen. De meetresultaten worden maande-
lijks gepubliceerd op: 
https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/meetcampagne2015. 
 
Meer weten: gezondelucht@milieudefensie.nl 
Ga naar: www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit 
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Rivierennieuws 



 
 
 
 

Op Zaterdag 14 maart   
van 10.00 - 16.00 uur 

 
is er een gezellige beurs voor jong en oud,  
waar van alles te zien en te doen is.  
Stands met creaties van allerlei aard,  
zoals prachtige kleding voor barbiepoppen,  
tassen van wol, leuke dingen voor in huis en  
dit alles kan je voor niet te duur kopen.  
De hele dag door kan je meedoen met één van de  
korte workshops, zoals  
 
het maken  3d-kaarten,   
een bijenwastekening,   
mini-schilderijtjes,  
stenen beschilderen,  
hartjes maken  
en nog veel en veel meer.   
Speciaal voor de kleintjes komt er een lieve toverheks 
die voorleest uit het prachtige boek  'de Onhandige 
Tovenaar'.   
Er is gelegenheid om mee te doen met een yogales, ge-
geven door MicaYoga.    
We hebben de toezegging dat er een sportlerares komt 
die speciaal voor vrouwen een leuke,  sportieve les zal 
verzorgen.  
Er is muziek, dans en er zijn lekkere versnaperingen te 
koop.  
 
Kortom....  
kom langs en  
maak een leuke, creatieve zwerftocht door de Boskant.    
 
De toegang is gratis! 
De organisatie is in handen van medewerkers van 
‘Happy Angel’ www.happyletters.nl 

Geeft drukwerk
weer kleur! 

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk
Smiet Grafisch Totaal b.v.

Voor meer informatie:
Prinsegracht 176 • 2512 GG Den Haag
T 070 737 09 36 • F 070 737 07 89
info@smiet-offset.nl • www.sgtotaal.nl
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Rivierennieuws 

Graffiti & de Woontoren Stadsbaken Spui-Lamgroen 
 
Op de plek waar nu een luxe bouwcomplex verrezen is op de hoek van het Spui en Lamgroen in 
centrum Den Haag stond ooit een garage waar ook posters met beroemdheden zoals Marilyn Mon-
roe en Elvis Presley te koop waren. De eigenaar wilde niets horen van een interview over deze 
posters en brulde mij de zaak uit. Nu staat er een schutting om het hele bouwcomplex met graffiti 
kunst. Een bloedmooie zeemeermin verwelkomt je met wijdgespreide armen.  
 

Deze graffiti is gemaakt door een 20-tal artiesten die benaderd zijn op initiatief van Straat Expo. 
Dat is een groep van 4 
mensen die naast het maken 
van eigen "street-art-scene" 
werk andere kunstenaars 
uitnodigen voor grotere 
projecten. Op die manier is 
een lange schutting sneller 
bewerkt met een grote di-
versiteit in de verschillende 
werken. Dit wordt allemaal 
zélf gedaan zonder enige 
vorm van subsidie. 
 

Zo zijn de Straat Expo's 
bekend geworden en heb-
ben deze vorm van kunst 
een platform en stimulans 
gegeven door middel van exposities, jam's en megafeestjes. Het mixen van bekende namen met 
een aantal getalenteerde maar nog relatief minder bekende namen werkt fantastisch. Geert Bijlsma 
van Straat Expo vertelt mij dat zij contact hebben opgenomen met Boele en van Eesteren, de pro-
jectontwikkelaar van de woontoren Stadsbaken. Eenmaal met toestemming is de schutting bewerkt 
en de voorkant een heel weekend lang beschilderd. Daarna is de start begonnen van de bouw in 
aanwezigheid van de wethouder. Dat was op 20 september 2013. 
 

En de zeemeermin? Zij is van de hand van Psy van 2 Hype Tribe. Hij werkt vaak met b-boy fi-
guurtjes en is sterk in het maken van portretten. Het hele thema op de schutting betrof "Under Wa-
ter Theme-Graffiti/Street Art Jam", het "onderwater" thema. Dat was afgesproken met de op-
drachtgever van B&vE. Met dit thema in gedachten heeft Psy het idee gevat van een zeemeermin. 
Op YouTube (zie link) is een filmpje te zien van het hele begin, zeker de moeite waard. 
https://www.youtube.com/watch?v=hI_Va6yDqyM 
 

Opdrachtgever B&vE wat zó tevreden dat er nog een opdracht volgde, voor  een schutting aan de 
Dokter Lelykade in Scheveningen. Daar staat nu een schutting met o.a. een Popeye als zeemeer-
man door Angst, één van de 4 leden van Straat Expo. Zeer geslaagd! De fotograaf Akbar Simonse 
heeft foto's gemaakt van alle projecten incluis het project "Havenmeester" in Scheveningen en an-
dere (zie link). 
https://www.flickr.com/photos/akbar2/sets/72157636004090035 
https://www.flickr.com/photos/akbar2/sets/72157646515279728 
 

De woontoren Stadsbaken, met 16 verdiepingen en 72 appartementen, is nog niet helemaal gereed. 
Het gebouw dient de entree naar de binnenstad van Den Haag te markeren tussen de levendige Ri-
vierenbuurt en het Haagse centrum. Trots stijgend uit de wateren die door de Rivierenbuurt stro-
men geldt deze als aanwinst voor het silhouet van Den Haag. 
 

Roy James Döhne 
Links: 
http://www.eigenwereld.nl/nieuws.php?id=21874 
http://straatexpo.nl/. 



 

 

Fotoimpressie winterfeest  
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Het nieuwe Deltaplantsoen met het oude Hopje 
 

Iedereen zal inmiddels wel gezien hebben dat het Deltaplantsoen een schitterend plein is gewor-
den. Alle jonge en oude bewoners van de wijk kunnen er kun hart ophalen met sport, spel en ont-
moeting. Het Haagse Hopje wordt ook nog vernieuwd, maar zo ver is het nu nog niet. Tot die tijd 
wilden we het Hopje toch een beetje opvrolijken. Vele kinderen hebben hiermee geholpen. Ze 
mochten op een houten plaatje hun naam schrijven en iets tekenen. Deze plaatjes hangen allemaal 
aan het Hopje. Misschien ken je wel iemand die erbij hangt of misschien hangt jouw kunstwerk er 
wel tussen.  

Nieuws van de rivierportiers, kinderraad Rivierenbuurt. 
 

In december heeft de kinderraad een high tea georganiseerd voor de bewoners van het woon- zorg-
centrum en mensen uit de buurt. De koks stelden hun keuken beschikbaar en hielpen mee om de 
gerechten die de kinderen uitgezocht hadden, klaar te maken. Na 2 uur zwoegen was al het lekkers 
klaar en zaten de gasten in de ontmoetingsruimte al te wachten. De kinderen bedienden en alle lek-
kere hapjes gingen schoon op. Het was een fantastische middag voor de bezoekers maar zeker ook 
voor de leden van de kinderraad. Onze dank gaat uit naar de het personeel van het woon-zorg cen-
trum. Het was een onvergetelijke ervaring!! 

 

Kinderraad  

 

Deltaplantsoen 
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 HWW zorg  

                 

Heerlijk en betaalbaar eten  in 
Woonzorgcentrum Rivierenbuurt 

Misschien lukt het u niet meer zo goed om zelf te koken, of wilt u gewoon 
een keertje gezellig buiten de deur eten. De keuken bereidt dagverse maaltijden en 

heeft gevarieerde menu’s. We koken altijd met verse  
producten. Dat proeft u zeker!  

Lekker eten vanaf € 4,40 
U kunt dagelijks tussen 11:30 en 13:00 uur aanschuiven in ons restaurant. Een   

complete maaltijd inclusief  voor, - en nagerecht kost € 6,60 en met  
een Ooievaarspas maar € 4,40.  

(Deze prijzen zijn geldig tot juni 2015) 
 

Bezorgmaaltijden aan huis 
Wij bezorgen nu ook een hoofd maaltijd aan huis.  

Van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur. 
 Voor een maaltijd met ooievaarspas betaalt u € 5,40 en 

zonder ooievaarspas betaalt u € 6,50 inclusief bezorgkosten. 
Feestje 

 Wij stellen een zaal voor u beschikbaar  
Wij kunnen de complete catering voor u regelen.  

Diners, een high tea of een warm of koud buffet, niets is voor ons te gek. 
 

U bent van harte welkom in Woonzorgcentrum Rivierenbuurt. 
 Wij zijn zeven dagen per week open van 10:00 uur tot 16:30 uur. 

  
Christoffel Plantijnstraat 3 
2515 TZ  Den Haag       
Tel: (070) 3446100 

                   



 

Het Lamgroen krijgt een muurschildering  

 
Bij Het Lamgroen is er een groepje bewoners dat zich al erg lang stoort aan een grote grijze blinde 
muur waar zij precies op kijken. Ze hebben dit kenbaar gemaakt in het Leefbaarheidsoverleg en 
hier is vervolgens met behulp van het buurtopbouwwerk van Zebra en de BRS een project van ge-
maakt.   
De kunstenares Margriet Snaterse is uitgenodigd om met de bewoners te gaan praten over moge-
lijkheden voor een muurschildering. De bewoners hebben aangegeven wat zij ongeveer wilden en 
er zijn naar aanleiding daarvan een drietal ontwerpen gemaakt. Hieruit hebben de bewoners één 
ontwerp gekozen.  

 
Dit ontwerp is gepresenteerd in het Leef-
baarheidsoverleg en werd ook hier enthou-
siast ontvangen. In februari zal het 
buurtopbouwwerk contact zoeken met zo 
veel mogelijk bewoners rond het Lamgroen 
om hen te informeren en te vragen of zij als 
buurtbewoners betrokken willen worden bij 
een aantal buurtbijeenkomsten .  
 
Woont u daar in de buurt en wilt u zich nu 
al opgeven?  
Dat kan bij het buurtopbouwwerk  
van Zebra 06 - 191 40 233. 
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in de Rivierenbuurt 

 

Projectweken ‘Bouwen’ 
 
 

Kijk– en presentatie avond 
Projectweken thema “Bouwen” 

donderdag 19 februari a.s. 
Locaties: 

Peuterspeelzaal de Boskabouter 
18.00 - 19.00 uur 

Jan van Nassauschool  
18.30 - 20.00 uur 

U bent van harte welkom! 

Het gekozen ontwerp 
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Huilende mannen 
 

Over het algemeen huilen mannen niet snel, toch heb ik het regelmatig moeten aanschouwen. Als 
diender heb je wel eens de ondankbare taak om mensen te confronteren met de meest gruwelijke 
feiten. Feiten die het leven van mensen cruciaal kunnen veranderen. Onlangs moest ik een slacht-
offer van een woninginbraak telefonisch benaderen. Ik stond in een volledig overhoop gehaalde 
woning. De bewoner bleek op zijn werk te zijn en ik had het telefoonnummer achterhaald van de 
man. Natuurlijk vervelend om de man te moeten inlichten, maar voor mij eigenlijk een slecht-
nieuwsgesprek van de lichtste categorie! 
 
De werkelijkheid bleek echter toch iets zwaarder! Binnen enkele minuten kwam een man volledig 
overstuur zijn woning binnengelopen. De man riep dingen die ik liever hier niet opsom. Dat dit de 
bewoner betrof, daar was geen twijfel over. De man rende paniekerig door zijn woning en de emo-
ties werden steeds heviger. Dit omdat de omvang van de inbraak niet te bevatten bleek. De man 
barste in tranen uit en liet zich door de knieën zakken. Ik deed mijn best om de man te troosten, 
maar het kwam niet aan. Dit zal wellicht ook een beetje aan mij gelegen hebben, want troosten is 
ook niet mijn beste kant. 
 
De man was volledig buiten zinnen, omdat zijn hele leven plotseling in rook opging. Hij bleek na-
melijk jarenlang hard gewerkt en gespaard te hebben voor zijn kinderen. Hij had veel goud en con-
tant geld in huis. Iets wat binnen sommige culturen heel normaal is. Het goud had ook nog eens 
een enorme emotionele waarde, omdat dit erfstukken waren van zijn voorouders. De man keek dan 
ook uit naar de dag dat hij dit zijn kinderen, op weg naar volwassenheid, op een warme manier kon 
overhandigen. Helaas voor deze man zal deze dag nooit komen. De man was geraakt in de ziel en 
zijn verdriet nauwelijks te beschrijven. 
 
De reden dat ik dit vertel, is niet omdat ik gefascineerd ben door huilende mannen, maar wel om-
dat ik nu eens goed duidelijk wil maken wat voor een impact een woninginbraak heeft op een 
mensenleven! Dit wordt namelijk vreselijk onderschat en over het algemeen neemt men pas maat-
regelen ná slachtoffer geweest te zijn van een woninginbraak, omdat men dan pas de ernst ervan 
inziet. Ik wil u nu dan ook dringend adviseren om preventieve maatregelen te nemen, in plaats van 
af te wachten.  
 
Genoemd incident is er één van velen. Tijdens de zogenaamde ‘donkere dagen’ wordt er in het 
werkgebied van politiebureau Hoefkade in Den Haag bijna dagelijks ingebroken. Door de politie 
en gemeente wordt uitvoerig campagne gevoerd tegen woninginbraken, juist ook in deze periode. 
Ik kan me voorstellen dat we hiermee niet iedere bewoner in de wijk bereiken. Ik probeer hierbij 
nogmaals te benadrukken hoe belangrijk preventiemaatregelen tegen een woninginbraak zijn. De 
gevolgen van een woninginbraak zijn niet te overzien en kennen vaak een ongelooflijk langdurige, 
zoniet eindeloze nasleep.  
 
Op de site www.politiekeurmerk.nl/bewoners/preventietips 
staan enkele preventietips. De meeste maatregelen vragen van 
u maar een minimale inspanning.  
Voor bewonersgroepen in het werkgebied van bureau Hoefka-
de (Rivierenbuurt, Stationsbuurt, Schilderswijk- Oost/Noord) 
kan ik persoonlijk preventievoorlichting geven.  
Interesse?  
Mail naar: Maarten.van.Mierlo@politie.nl. 
 
Maarten van Mierlo 
Coördinator afdeling wijkzorg Hoefkade 

 

Politienieuws 
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Mileya’s Corner Weteringkade 

 
MILEYA'S CORNER 

 
Lang zal die leven ... hoera! Er is een nieuw cafe op de We-
teringkade. Het oud bruin Café Tap 2 is eindelijk heropend. 
Na mijn belletje naar de nieuwe eigenaren Nancy & Mi-
chael steven ik af op het Mileya's Corner cafe. Deze nieuwe 
naam prijkt al aan de buitenkant en noodt elke voorbijgan-
ger binnen. Ik tref Nancy aan die direct meedeelt dat Mi-
chael onderweg is. Wat een stralend interieur. Het is licht, 
modern, fris, gezellig, en het open uitzicht op de Wetering-
kade en het Weteringplein deelt daarin zeker mee. Nancy, 
geboren en getogen in deze buurt, zag het pand toch al een 
vrij lange tijd leeg staan. Met een volledige horeca oplei-
ding voor Kok en Bediening, een gesprek met de makelaar 

en eigenaar, en de enorme wilskracht samen met haar man zette het jonge stel hun schouders eron-
der. Dat betekende een grondige verbouwing die 3 maanden in beslag nam. 
 
Dat was ergens in augustus van 2014 en zie, het lukte om op zaterdag 21 november de deuren te 
openen en een officieuze opening te houden op de dag erna voor de buurt, kennissen en vrienden. 
Vol energie wil Nancy alles doen om er een geweldige spot van te maken. Hoewel manlief nog 
zijn werkzaamheden heeft en daardoor de financiële balans goed in de gaten houdt, hopen zij in 
toekomende tijden een volledig horeca gebeuren te runnen. Michael, die erbij is gekomen, knikt 
volstemmig en zij willen graag de touwtjes zelf in handen houden. Dat het kerstdiner met 3 gangen 
een beetje de mist in ging wijt het stel aan de drempelvrees van nog onbekendheid. Nu dus verder 
groeien! 
"Niet geschoten is altijd mis", zegt Nancy lachend. 
 
"Waar komt de naam vandaan?", is mijn volgende nieuwsgierigheid. Heel simpel en dicht bij huis, 
geven beide aan. Het zijn de eerste 2 letters van hun intens dierbare schat, 3 koters die Micha, Levi 
en Yasmine heten. Mi-Le-Ya, dat klinkt zowel top, origineel als intrigerend, niet? Nancy en Mi-
chael waren dan ook dolgelukkig toen er een ouder gezin met hun kinderen het cafe binnenliepen. 
Het werd gezellig en een ieder voelde zich thuis. 
 
Nancy houdt van thema's en noemt bijvoorbeeld de "daghap". Ze verzint die ter plekke en dat kan 
variëren van Luikse wafels bij de koffie tot uitgebreide diners van internationale smaken.  Dat kan 
Indonesisch zijn, Spaans of Italiaans. De paëlla avond verliep naar alle tevredenheid. Elke uitda-
ging wil Nancy graag aan en ze zit nu al boordevol ideeën voor de lente. En ze loopt naar het raam 
waar een poster de Valentine's dag van 14 februari aankondigt. Met gebonden tomatensoep met 
mascarpone, varkenshaas, verschillende groentes, champignons en rösti, chocolade mousse met 
aardbeien en slagroom. Alles vers bereid! Mmm. dat klinkt Valentine. 
 
Zijn ze alle dagen open? Nee, de woensdag is voor de kinderen. 
Maar voor speciale avonden gaan ze door. Een voetbalwed-
strijd, een aparte reservering of een kinderfeestje? Die worden 
ingecalculeerd en is de tent open. Ik geloof deze jonge onderne-
mers direct, en kom zeker nog eens binnenvallen voor een 
praatje, drankje en hapje. En ... op zaterdag 31 januari is er de 
officiële opening. Flyers zijn overal verspreid en iedereen is 
welkom. Ik wens dit innemende stel alle geluk van de wereld, ik 
vind ze stoer, dapper en doortastend ... succes !!! 
 
Roy James Döhne 
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Winkels in de Wijk (15)  
 

Dit keer een ver-
haal over het 
PNIEL en over 
het gebouw Kunst 
en Wetenschap-
pen. 
 
In het PNIEL-
gebouw werd van 
alles gedaan.  
Van een medische 
post, die je kon 
bezoeken, en van-
waar de verpleeg-
sters op hoge fiet-
sen naar patiënten 
gingen tot diverse 

clubs voor kinderen en jongelui. Mevrouw Jenny 
Schroot vertelt dat ze als 7-jarig meisje had leren 
breien op de Dr. Kuyperschool aan de Vaillant-
laan, bij juffrouw Ros. Ze had een inklap 
“gebreeën” en ook kruissteekjes leren maken. Haar 
moeder stuurde haar naar het PNIEL op de woens-
dagmiddagen zodat ze beter kon leren breien. 
Contributie hoefde je niet te betalen, maar als je het 
kon missen nam je wat geld mee voor “het nikker-
tje” dat op tafel stond en je vriendelijk toeknikte 
als je een muntje gaf voor de zending.  Maar in de 
speelgoedwinkel aan de Weteringkade had kleine 
Jenny een heel mooi speelgoedhorloge gezien en 
ze besloot de centjes op te sparen om dat te kun-
nen kopen. Op haar verjaardag kreeg ze echter van 
haar grote broer, die in Amsterdam woonde, een 
echt horloge opgestuurd. Helemaal beschaamd 
voelde ze zich omdat ze het geld had achtergehou-
den. Wat ze er mee heeft gedaan is niet zeker, 
maar misschien is ze samen met een vriendinnetje 
gegaan naar de Sparwinkel op de hoek van de 
Zaanstraat. Daar stond ook een snoepautomaat. 
Als er geen geld was voor de automaat schopten 
ze wel eens tegen de machine aan en heel soms 
viel er dan een kauwgombal uit! 
Wat het breien betreft, ze leerde om katoenen sok-
ken te breien op 4 pennen, toch een hele klus voor 

een meisje van 8 
jaar. Later kreeg 
ze gele onge-
bleekte katoen en 
daarvan moest ze 
een grote lap 
breien met alle-

maal ribbels. Op een gegeven moment moest ze 

halverwege terug gaan breien. Ze had geen idee 
waarom dat was en vragen durfde ze niet. Er ont-
stond een gaatje in de lap. Het bleek dat ze een 
jongensonderbroek aan het breien was, en het 
gaatje was voor de “Piepie”. De 2 broertjes hebben 
het moeten dragen. Waarschijnlijk hebben ze nog 
de ribbels in hun billen staan! 
 
Er zat ook een onderdeel van clubhuis De Mussen 
in het PNIEL, waar voor jongens en meisjes van 
alles was te doen. Misschien zat de breiclub ook 
daar wel bij in. Natuurlijk was er ook handvaar-
digheid en werden er ongetwijfeld spelletjes ge-
daan. 
 
Van het gebouw van Kunst en Wetenschappen  is 
mij nog steeds niet veel bekend. Het was een groot 
theater in een mooi oud pand. Mijn oom, Theo 
Weerwag, heeft er nog enige tijd gewerkt. Hij 
werkte achter de schermen. Onder andere moest 
hij de gordijnen openen en sluiten door aan grote 
touwen te trekken.  
Tine Verberne weet te melden dat er jaarlijks een 
sinterklaasfeest werkt gehouden in het K&W-
gebouw. Ook gaf de hofstadoperette er regelmatig 
voorstellingen. Ooit heeft Tine lang in de rij ge-
staan om een kaartje te bemachtigen voor haar va-
der, voor op het schellinkje. Dit ging om een optre-
den van Toto Scipia. 
 
En Jenny Schroot meldt erover dat ze geld spaar-
den bij de Nutsspaarbank. Als je regelmatig spaar-
de werd je uitgenodigd voor een uitvoering in het 
K&W-gebouw. Ze herinnert zich een enorm groot 
uitgevallen eekhoorn, die liedjes zong.  
Iets als: “ik ben een zamelaar, een eekhoorn zame-
laar, ik verzamel ieder jaar……….” 
Ik zou zeggen: al mijn nootjes bij elkaar. 
 
In 1964 kwam de grote brand die het gebouw dus-
danig verwoestte dat het gesloopt moest worden. 
Jammer dat dit is gebeurd. Ik had dit theater graag 
willen zien en meemaken. 
 
Met weer dank voor alle input.  
Ik wil nog vermelden dat van vorige verhaal over 
de PNIEL-bezetting alle informatie afkomstig is 
van Tine Verberne.   
 
Wilt u mij iets mailen: marjam12@msn.com.  

 

OPGROEIEN IN DE BUURT 

 



reünie   
Dominee Mollschool,  

Jan van Nassauschool en  
Prinses Beatrixschool 

voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten 
zaterdag  31 oktober 2015 van 11.00 tot 16.00 uur  
Aanmelden via www.reuniejanvannassauschool.nl  
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Afscheid van een gebouw 
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