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In dit nummer o.a.

UITGAVE:
BEWONERSORGANISATIE
RIVIERENBUURT
SPUIKWARTIER

OPLAGE 3000
REDACTIEADRES
UILEBOMEN 71
2511 VR DEN HAAG

POLITIE

o Nieuws van het bestuur o Soep op stoep Scheldestraat o ORACS
o Nieuwbouw Uilebomen o Lampionnenoptocht o Digibeet en Nerd o Buurtbewoners knappen
straat op o Kinderraad o Deltaplantsoen o COLUMN winkels in de wijk o Nieuws rivierenbuurt

Spreekuur
HaagWonen
en wijkagent
1ste dinsdag
van de maand
19.00 - 20.00 u

In de Boskant
Uilebomen 71

12 oktober
14.30—17.15 u
Opvoedbijeenkomst
In de Boskant
Deelname gratis
Thema:
Opvoeden van
Zonen of Dochters
Een wereld
van verschil?

UITNODIGING
Aan alle wijkbewoners
Wijkschouw
Rivierenbuurt / Spuikwartier

16 oktober 2014
18.30 tot 20.30 uur
Verzamelen in
Clubhuis de Boskant

Colofon
Wijkkrant Bewonersorganisatie
Rivierenbuurt/Spuikwartier

16e jaargang - nummer 99
Oktober 2014
Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt huis
aan huis bezorgd.
Oplage 3.000 stuks.

Drukwerk: Smiet Offset BV

Advertentietarieven 2014:
1/6 pag.
1/3 pag.
1/2 pag.
1/1 pag.

€ 47,25
€ 89,€ 140,€ 260,-

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:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Beheerder / bestuurslid
Bestuurslid
Asp. bestuurslid

Kopij inleveren nr. 100
Voor 13 november 2014

Openingstijden secretariaat
Maandag
Dinsdag
Donderdag

14.00 – 16.00
09.00—12.30
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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Klachten /schademeldingen
In de openbare ruimte

Doktersnachtdienst SMASH
Voor spoedeisende hulp

Verlichting, bestrating, speelgelegenheid, ongedierte, grafitti, etc.
Gemeentelijk Contactcentrum
www.denhaag.nl  14 070

Werkdagen 17.00 – 08.00 uur
Weekend (vrij. 17.00 - ma. 08.00 uur)

 346 96 69

Algemeen: 0900 – 8844

Huisartsen
Gezondheidscentrum De Doc
Nieuwe Haven 171, 2511 XJ

Politie-Brandweer-Ambulance
Alarmnummer: 112

Artsenpraktijk van: Vrolijk, Legemaat,
Stevens, Anema en De Jong

Meld Misdaad Anoniem:
 0800 7000 (gratis)

Fysiotherapie BPB

Dierenambulance Den Haag
 328 28 28

Pletterijstraat 31
 383 9884

Politie geen spoed

Redactie en medewerkers aan deze krant:
Roy James Döhne
José Mendels
Marja de Man
Joke Wiersma

Mw. A. Verwaal
Dhr. A. Feijen
Mw. I. Khoya
Mw. I. Gales
Dhr. R. Maarse
Dhr. A. van Gool

INFORMATIE & SERVICE

Kadavers ophalen
De Wijs  366 09 09

Wijkbus
 4248050 (Ria vd Berg)
Haagse wijk– en Woonzorg
Thuiszorg—www.hwwzorg.nl
 3795000

 382 4777
Blessurebehandeling en -preventie

AZIVO apotheek
Boomsluiterskade
 315 3636.
De Jordaan mondzorg
Ammunitiehaven 317
 3602023
s.v.p. bellen tussen 9.00 en 16.00 u

Jan van Nassauschool

Woonzorgcentrum Rivierenbuurt

Gouwestraat 13
 383 4801

Christoffel Plantijnstraat 3

 344 6100

Woonbedrijf HaagWonen

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

Waldorpstraat 120
 388 03 88

Clubhuis ‘de Boskant’
Uilebomen 71
 beheer: 205 22 40

Voorschool De Boskabouter
Uilebomen 71
 06-43 39 52 54

Zichtbare Schakel
GZC De Doc
Wijkverpleegkundigen
Marije Berkel
di.-do.-vr.

Fieke vd Elsenma.-di.-wo.

 06-820 10204

 06-148 62188

Algemeen Maatschappelijk werk
Bureau Centrum
 424 8000
Garage D. Schipper
Pletterijkade 43

 385 8386
Tettero’s autobedrijf
Lekstraat 49

 385 3892
Kindercentra Stichting DAK
Daan Dak

Kim Dak

Lamgroen 18
A. Vlackstraat 3
2511 XE Den Haag 2515 XT Den Haag
 750 21 10 (Klantadvies)

Aanvullingen en verbeteringen
van deze lijst zijn welkom!

Aanvullingen en verbeteringen
van deze lijst zijn welkom!

Nieuws

van het bestuur

Op 27 september was het Nationale Burendag.
Een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert
met je buren. Het is een dag om elkaar te ontmoeten en samen iets te doen. Om te delen en
ideeën te bedenken waar de buurt beter van
wordt. Het gaat om leefbaarheid, sociale cohesie
en eigen kracht, om maar in maatschappelijke
termen te praten.
De Rivierenbuurt is een gemêleerde woonbuurt.
Ook een buurt met sociale kracht, met bewoners
die weten wat zij willen en niet te beroerd zijn
om mee te doen.
Alleen hebben wij het dit jaar helaas niet mogen
meemaken. Onze oproep voor hulp bij de organisatie van het Burendagfeest 2014 heeft tot minimale respons geleid. Waardoor Burendag
2014 helaas geen doorgang kan vinden. Wij van
de bewonersorganisatie betreuren het ten zeerste, maar alleen met uw hulp is een dag zoals
Burendag toegankelijk. En om zaken in een
buurt voor elkaar te krijgen, heb je een grote
groep actieve bewoners nodig. Het activeren van
bewoners is niet simpel, maar ook niet onmogelijk. Ik geloof in de kracht van de Rivierenbuurt,
want juist in deze kleinschalige initiatieven zit

heel veel kracht. Uw talenten en ideeën worden
omarmd. Of u nu eens per week op een vaste
plek aan de slag wil, af en toe een eenvoudige
klus wil doen, of een eenmalige straatspeeldag
in eigen buurt wil organiseren. De één zoekt sociale contacten en gezelligheid, de ander vindt
vrijwilligerswerk een goede manier om te reintegreren.
Wat uw eigen motivatie ook is, u leert mensen
kennen waar u in uw omgeving misschien niet
zo gauw mee in contact komt.
Als wij een betere buurt willen, dan zullen we
daaraan zelf concreet moeten bijdragen: open,
creatief en energiek. Daartoe is het nodig dat
iedereen de handen ineen slaat: bewoners, corporaties, gemeente, ondernemers, sportclubs,
organisaties en instanties.
Zoals ze het op z'n Fries ook zeggen
" Foar elkoar-mei elkoar".
Ik reken op u
Hartelijke groet
Ibtisam Khoya
Secretaris bewonersorganisatie Rivierenbuurt

Soep op de stoep Scheldestraat een succes!
Een klein stukje Scheldestraat heeft zaterdag 6 september de straat afgezet en
een ―kleine burendag‖ georganiseerd. We hebben zelfgemaakte vlaggetjes opgehangen van gerecycled materiaal. Deze vrolijk wapperende kleurige driehoekjes deden al veel mensen glimlachen, voordat de weg was afgezet, het
springkussen was opgeblazen, het badje vol liep met water om te kunnen vissen en de lijnen waren gekalkt om het hockeyveldje te markeren!
Om drie uur begonnen we door de eerste pot thee en koffie op de grote tafel te zetten. Geleidelijk
aan werd dat steeds meer: fles wijn, paar dozen met koekjes van de supermarkt AS, zelfgebakken
cake van één van de Marokkaanse buurvrouwen, verschillende soorten soep en vers geroosterde
maïskolven.
Er waren ook enkele kleine prijsjes, beschikbaar gesteld door
de Haringkoning en Bar Bossa voor de winnaars van het vissen en hockeyen. Het Havenlicht heeft het springkussen gesponsored.
Om acht uur ‘s avonds was alles weer opgeruimd en was de
straat weer beschikbaar voor het verkeer en konden we terugkijken op een geslaagde middag met de buren.
Sander, Roel en Gerrie
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Mobil Service
GARAGE SCHIPPER & PA

ONDERHOUD ~ REPARATIE ~
APK- KEURING
ALLE MERKEN AUTO`S
D. Schipper
Pletterijkade 43
2515 SH ‗s-Gravenhage
Telefoon 070-3858386

Uw tanden en kiezen kunnen
een leven lang mee!
De Jordaan

Ammunitiehaven 317
2511 XL Den Haag
tel. 070-3602023
www.dejordaan.com

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.

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)
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KORT

Rivierennieuws

Ondergrondse restafvalcontainers Uilenbomen
Het was veel lastiger dan vooraf gedacht om in de Uilenbomen goede locaties te vinden voor
ondergrondse restafvalcontainers. In 2012 begon de gemeente met het onderzoek naar geschikte plekken. Onlangs kwam de gemeente tot de conclusie dat vooralsnog in de
Uilenbomen ruimte is voor deze containers.
In de Uilenbomen zitten veel kabels en leidingen in de grond. Dat is in de rest van de stad ook zo.
Maar in deze wijk wel in het bijzonder. Daarom komen er voorlopig containers in de Uilenbomen.
De buurt die wordt omsloten door Uilebomen, Spui, Ammunitiehaven en Zwarteweg gaat in de
toekomst gebruik maken van ondergrondse restafvalcontainers.
Plan bijna gereed
Het concept plan met de locaties voor containers in de Uilenbomen is bijna klaar. Dit plan wordt
binnenkort aan de bewoners voorgelegd. Bewoners kunnen dan aangeven wat zij van de locaties
vinden. Er komt dan ook een informatieavond waar bewoners aan medewerkers van de gemeente
vragen kunnen stellen over het plan. Er kan natuurlijk ook worden besproken hoe een inspraakreactie kan worden gegeven. Als bewoners met alternatieve voorstellen komen, zal de gemeente bekijken of er op die locatie containers kunnen worden neergezet.
Plaatsing containers
Wanneer de containers daadwerkelijk in de Uilenbomen worden geplaatst, kunnen we nu nog niet
aangeven. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal inspraakreacties. We verwachten wel dat
het volgend jaar (2015) zal gebeuren.
Ondergrondse containers hebben veel voordelen
De containers zijn afgesloten met een klep. Daardoor kan er geen ongedierte bij. Dit is stukken
schoner dan losse huisvuilzakken op straat, op het balkon of in de tuin. En het voorkomt zwerfvuil
door opengescheurde zakken. De woonomgeving blijft daardoor schoner.
Bewoners kunnen 24 uur per dag,
7 dagen in de week hun afval kwijt
in een ondergrondse afvalcontainer.
Het is wel zo prettig voor de buurt
als de container alleen wordt gebruikt
tussen 7.00 uur ’s ochtends en
22.00 uur ’s avonds.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie
op www.denhaag.nl/afval
of bel met de gemeente op
telefoonnummer: 14070.
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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 personenen 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.

.

Kort

Rivierennieuws

Een kleine impressie van de (toekomstige) nieuwbouw op de Uilebomen.
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Nieuws

8

O3

Nieuws

O3
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Digibeet & Nerd
Kunst? Of cultuur? Is het fenomeen "computer" één van de twee, of is het gewoon de volgende
stap van onze vertrouwde TV? Door de computer kwamen de laptop, het mobieltje, een iPod,
iPhone/Smartphone, iPad en de tablet razendsnel in gebruik. Bijna iedereen bedient zichzelf van
een dergelijk apparaat en heeft dus een mobieltje. Of eigenlijk moet ik zeggen een iPhone, iPad
(tablet) of iPod (voor muziek). Wij kennen het straatbeeld dat duizenden mensen tegelijk aan het
lezen, loeren of berichten zijn op dat kleine apparaatje. En ook nog wandelen, fietsen, auto rijden
en allerlei andere dingen tegelijk doen. Het is onbegrijpelijk hoe miljoenen mensen met dat vingertje toetsen aanslaan, schuiven, clicken, luisteren, chatten etc.
Het begon ooit in 1975 met "microsoft", Microsoft Corporation, van een Amerikaans bedrijf, de
oprichters Bill Gates en Paul Allen ontwikkelden daarna het grootste softwarebedrijf van de wereld. Dit heeft Bill Gates 12 jaar lang de rijkste man ter wereld gemaakt. Vele goocheme ondernemers volgden door allerlei slimmigheden te ontwikkelen, waarvan Mark Zuckenberg het meest
succesvolle voorbeeld is. Deze Amerikaanse computerprogrammeur en ondernemer is nu multimiljardair. Hij richtte samen met anderen in 2004 Facebook op. In 2008 was daar de Nederlandse
versie en massaal zijn wij gaan facebooken.
Ik vind het onvoorstelbaar dat juist de "grote" jongens, incluis sporters, politici, pooiers, de grote
bazen, een ongekend gebruik maken van hun apparaatje en die dikke duimen doen zweven en dansen op die kleine knopjes. De elektronica heeft het gebruik van de duim intens veranderd, schreven
de kranten. Wij internetten met zijn allen, versturen mails (met dat "apestaartje" of at/ad), safen
plaatjes, browsen (bladeren op Internet), zijn dan "online" (aanwezig, wat wij niet allemaal tof vinden, dus je kan ook "offline" gaan), chatten/klessebessen. En lopen zonder argwaan in het meest
verleidelijke en walgelijke aanbod dat ooit letterlijk onder je neus wordt gewreven. Of dat koopwaar is, intimidaties of aanbod van een ander karakter, zoals virussen die geraffineerd in programma's verwerkt zijn. Ik denk direct aan het ILOVEYOU virus van ergens begin 2000.
Uiteraard heeft deze virtuele wereld daardoor ook problemen veroorzaakt. De wet werd ingeluid
dat er géén gebruik mag worden gemaakt van je mobieltje, iPhone etc. als je rijdt op de weg. Een
wetmatig verbod dus, en massaal hebben we daar lak aan. We kunnen onze diepste gevoelens eindelijk uiten, openbaar maken. En daar waren ook die "updates". Deze brengen veranderingen aan
in je computer technisch geheugen om te herstellen (zoals "bugs" of programmeerfoutjes). En daar
waren ook de "upgrades". Die brengen grotere veranderingen met zich mee om te kunnen functioneren.
En dáár draait het in mijn column nu om. Ik heb "iets" gedaan, er zijn veranderingen aangebracht,
ik moest nog "iets" doen, voelde niet goed, en kreeg ineens een zwart
scherm met grijze letters die schreven "Neem contact op met HP
Support Herstelbeheer". En was álles kwijt!!! Mijn fotoos, mijn bestanden, mijn documenten, mijn weet-ik-wat-nog-meer. Het was
alsof ik een nieuwe computer voor mijn neus had die helemaal opnieuw moest worden ingesteld. Doodziek heb ik mijn neef gebeld, de
énige die voor mij in duidelijke taal iets kan uitleggen. Had ik een
back-up? Nee, natúúrlijk niet! Vergeten, en de laatste back-up was
van Maart 2013…
In no-time was ik bij hem met die moederkast, of dat ding waar alles
om draait. En zijn we de hele dag bezig geweest om enkel de nodige
basis weer erin te brengen via die oude back-up. Ik ben geen computer nerd, en zal nu gelaten het juk dragen van digibeet. Nee, ik ben er
niet blij mee, en hoop dat het u beter zal gaan. Gegroet!
Roy James Döhne
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in de Rivierenbuurt

Buurtbewoners knappen Merwedestraat,
Weteringplein en Scheldeplein op
Wat was het weer een klein feestje toen de gemeentelijke groenvoorziening aankwam met
eenjarige planten om de bakken en de straattegeltuintjes op te knappen.
De dagen ervoor had ik al de oude dode planten
en het onkruid verwijderd en nu dan het weer op
orde brengen met de buurtbewoners.
Omdat het ‗s morgens vroeg was i.p.v ‗s avonds
moesten we het doen met diegenen die toevallig
thuis waren.
Met dank aan Inge die bergen heeft verzet. We
zijn tot 1 uur bezig geweest,maar toen was het
ook prachtig.
De hele straat en de pleinen in de bloemetjes. En
één van onze kleinste buurtbewoners hielp met

uitzoeken en water geven. Natuurlijk hadden
sommige bewoners er zelf al planten ingezet,maar wij konden dat aanvullen met nog meer
kleur. Zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben,waren de bloembakken al geplaatst,die ik
met plezier verzorg.
Het is prettig om in een schone en verzorgde
straat te wonen. Zo kan het dus ook.
Nog een ding a.u.b
HELP MET WATER GEVEN.
Het is voor mij onmogelijk om dat alleen te
doen vanaf 2 hoog met emmertjes.
Vast bedankt
Anneke Mesker.

De Kinderraad
Bezoek aan het Deltaplantsoen en het nieuwe
O3 gebouw en aan Abdel met zijn spelcontainer
in Rivierenbuurt Zuid.
Eerste dag kinderraad van het nieuwe jaar.
We zijn naar onze nieuwe school geweest en
naar Rivierenbuurt Zuid. Het was heel mooi en
de bloemen waren er en het zag er leuk en gezellig uit. Het zag er heel groen en kleurvol uit en
het was gewoon vol natuur. De gebouwen waren
verborgen en het was een super uitzicht. We zijn
blij dat we dit jaar weer zijn begonnen.
Groetjes van de kinderraad,
Sude.

Gedicht van Nisserine:
Ik zie een roos
En door al die viezigheid word ik boos
Ik zie de lucht, die is zo mooi
Als een blauwe kooi.
Bessen zijn rood als een blije boot
Kinderen spelen heel fijn
In het plein.
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Deltaplantsoen
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1e playground van de toekomst
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*COLUMN*

OPGROEIEN IN DE BUURT

Het buurtberaad was – net zo min als de buurtIn feite gaat dit
bewoners – op de hoogte gebracht van de planverhaal niet meer nen om het inmiddels leegstaande gebouw voor
over winkels,
verslavingszorg te gaan gebruiken.
maar over beken- Die donderdagavond bleek een eerste groep bede gebouwen in de woners in het pand en werden de toegangsdeubuurt.
ren gesloten voor een actie die ongeveer een
Ik begin met een week zou duren. Diverse mensen boden hun
gebeurtenis van
hulp aan. Zo‘n 30 personen waren bereid bij
februari 1980. Al toerbeurt in het pand te bivakkeren.
jaren stond aan de Het was een serieuze actie van boze buren, maar
Boomsluiterskade het werd ook een gezellige boel. Buurtbewoners
op nummer 76 het brachten spontaan eten aan de bezetters, dat via
PNIEL-gebouw.
touwen en emmertjes naar boven werd gesjord.
In dit gebouw was Er werd gedemonstreerd, met spandoeken e.d.,
van alles gevesmaar ook gekletst, gegeten, gerookt en gelachen.
tigd: o.a. een medische post, een clubhuis e.d.,
Het waren bijzondere tijden. Terwijl het pand
maar in 1980 werden er plannen gemaakt om
bezet was kwam er in allerijl een overleg op
een centrum voor drugsverslaafden te gaan ves- gang. Loco-burgemeester Vink en wethouder
tigen in dit gebouw. Natuurlijk riep dit meteen
Chatenier kwamen voor overleg en ook de diweerstand op en kwamen er protesten.
recteur van het CAD (Centrum voor alcohol en
drugs), kwam ter plaatse kijken. Hij had zoveel tegenstand niet
verwacht. In de Zeestraat was nooit een
klacht geweest, maar de
buurtbewoners gaven
aan dat de woonwijk
Rivierenbuurt zware
tijden doormaakte. Van
oudsher al een prostitutiewijk en sinds kort
was de wijk ook nog
doorsneden door het
Bernardviaduct. Het
werd er allemaal niet
beter op en de plannen
Foto afkomstig van facebook-site:
voor de PNIEL waren
Foto afkomstig van facebook-site:
https://www.facebook.com/Rivierenbuurt?fref=ts
de bekende druppel:
https://www.facebook.com/Rivierenbuurt?fref=ts
niet meer toestanden in
onze wijk!
Op donderdag 7 februari besluit een groep boze Gelukkig kon er uiteindelijk na veel geharrewar
buurtbewoners om over te gaan tot bezetting van toch een eind komen aan de bezetting. En de
het pand. Een in het pand aanwezig bouwvakker verslavingszorg? Die is dankzij deze actie nooit
laat zich ontvallen dat het pand door de Stichin onze wijk gekomen.
ting Verslavingszorg zal worden over genomen Heb ik een fout gemaakt of ben ik iets vergeten:
en de maat is vol.
mail marjam12@msn.com.
Winkels in de wijk (14)
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Rivierenbuurt

Nieuws

Bericht van
stoep (naast de trambaan) zijn gesitueerd. Dit beteHeijmans

kent dat de huidige stoep, het fietspad en de ventweg, die nu direct naast het te slopen pand lopen,
Wijziging doorgaand verkeer Schedeldoekshaven
binnen de bouwplaats komen te liggen. Deze wegen/
Zoals u wellicht niet zal zijn ontgaan hebben wij de
paden zullen gedurende de bouwperiode niet meer
afgelopen weken de bouwschutting op de Turfmarkt
betreedbaar zijn voor openbaar gebruik. Doorgaand
en het Lage Zand geplaatst. Daarmee is het bouwterauto- en fietsverkeer dat vanaf de Schedeldoeksharein aan die zijden afgebakend.
ven (Centraal Station) aankomt zal tot aan de stopOok aan de Schedeldoekshaven zal het bouwterrein
lichten op de Schedeldoekshaven vanaf het Lage
moeten worden omheind. Aan deze zijde zijn de inZand over de trambaan worden geleid. In verband
en uitrit van de bouwplaats en de uitrit van de openmet de veiligheid komt het voetpad wat nu langs het
bare parkeergarage gelegen. In verband met de veioude ministerie loopt te vervallen. De Ammunitiehaligheid en het te behouden zicht bij de uitritten, worven is te voet bereikbaar via de Zwarteweg of via de
den hier geen dichte schutting maar bouwhekken
Turfmarkt / Houtmarkt /Schedeldoekshaven.
geplaatst.
De bouwhekken aan de Schedeldoekshaven worden
De exacte datum dat deze verkeerssituatie in gaat is
geplaatst ter hoogte van waar nu paaltjes / verhoging
nog niet bekend

Wijkcarrousel Brede buurtschool Plus O3
School om de hoek!
De gemeente Den Haag heeft de afgelopen periode
in samenwerking met scholen verschillende wijkcarrousels georganiseerd. Deelnemen aan een wijkcarrousel kan ouders ondersteunen bij het maken van
een schoolkeuze: onder deskundige begeleidingworden de basisscholen in debuurt bezocht en is het mogelijk om vragen te stellen over het onderwijs.
Een school om de hoek heeft veel voordelen. U hoeft
met uw kind minder ver te reizen, uw kind maakt
kennis met andere kinderen in de buurt en zij kunnen
ook na schooltijd met elkaar spelen. Als ze wat groter zijn, kunnen ze zich zelfstandig door de wijk bewegen; dat is vertrouwd terrein voor hen. Vertrouwen in de buurt en in de school gaan hand in hand.
Brede Buurtschool Plus O3
In de Rivierenbuurt wordt in 2015 de nieuwe Brede
Buurtschool Plus O3 geopend. Deze BBS + is een
unieke voorziening in uw wijk met diverse mogelijkheden. In samenwerking met de deelnemende school
(basisschool Jan van Nassau) en de betrokken partners (DAK Kindercentra en welzijnsorganisatie Zebra) kregen alle ouders met kinderen in de leeftijd 0
– 4 jaar de mogelijkheid om kennis te maken met
deze nieuwe voorziening tijdens een wijkcarrousel
op vrijdag 3 oktober.
Ouderinitiatief Rivierenbuurt
Afgelopen jaren is er in en om de Rivierenbuurt een

ouderinitiatief gestart voor de Jan van Nassauschool / O3. Een grote groep ouders heeft er gezamenlijk voor gekozen om hun kinderen in de wijk
naar school te brengen. Dat klinkt logisch maar toch
was dit lange tijd niet het geval omdat veel nieuwe
(meestal hoger opgeleide) bewoners van de Rivierenbuurt en omstreken gebruik maakten van scholen
buiten de wijk waardoor er dagelijks een uittocht
plaatsvond. Op basis van een intentie overeenkomst
met de Jan van Nassauschool / O3 zijn in 2013 afspraken gemaakt over groepsgewijze instroom van
kinderen en de mogelijkheid om mee te praten over
de ontwikkeling van de school, de nieuwbouw en de
transitie richting O3. Sindsdien hebben meer ouders
zich ingeschreven voor de school en draagt het ouderinitiatief actief bij aan verschillende initiatieven
en bijeenkomsten.
Inmiddels vormt de samenstelling van de jongste
groepen op school een goede afspiegeling van de
wijk en zet deze trend de komende jaren verder door.
Het streven is een gemengde school waar alle kinderen met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt samen een leuke schooltijd kunnen beleven.
Wilt u meer weten? Kijk dan even op de website:
http://www.o3-rivierenbuurt.nl/ouderinitiatief
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Voorscholen Zebra in teken van gezonde voeding
In de 2e week van september staan de voorscholen
van Zebra in het teken van gezonde voeding, waarbij
ouders voorlichting krijgen van de kwaliteitsmedewerkers, voorlichters van de GGD en HAGG
(Haagse Aanpak Gezond Gewicht) ambassadeurs.
Daarbij kunnen kinderen allerlei leuke activiteiten
rondom dit thema doen, en ouders kunnen samen
Een gezonde leefstijl is belangrijk. Door gezond te
met hun kind een gezonde traktatie maken. Alle kineten en voldoende te bewegen kan onder andere
deren krijgen een pakketje mee met onder andere
overgewicht voorkomen worden. Overgewicht is een het educatief voorleesboekje “Het blije bordje van
belangrijke risicofactor voor verschillende ziekten op Bobbie” en een kookboekje met gezonde gerechten.
latere leeftijd. De voorscholen van Zebra willen ouBeiden zijn medemogelijk gemaakt door Stichting
dersondersteunen en kinderen stimuleren in een
Wereld Kanker Onderzoek Fonds, de organisatie die
gezonde levensstijl. De leidsters besteden veel aan- met een speciaal kinderprogramma kinderen zo
dacht aan beweging op de voorschool in spel, zowel vroeg mogelijk bewust maakt van een gezonde leefbinnen als buiten. Zij maken gebruik van de methode stijl ter preventie van ziekten zoals kanker op latere
van Studio Swing. Hierbij bewegen kinderen met taal leeftijd.
- en rekendans.
Ria van de Pol, manager gezondheidsvoorlichting
In het nieuwe schooljaar gaat het protocol „Gezond
van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Het is
tussendoortje‟ in. Dit betekent dat er extra aandacht belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk aan te leuitgaat naar gezonde tussendoortjes en ouders adren gezond te eten en veel te bewegen. Aangeleerd
viezen krijgen over gezond trakteren. Ouders geven gedrag is op latere leeftijd veel moeilijker te verandeaan dat zij weten hoe belangrijk goede voedingen
ren. Uit onderzoek blijkt dat vroeg aangeleerde gegezonde leefstijl zijn. Toch vinden zij het moeilijk om dragsgewoonten meestal worden voortgezet in het
dit in het dagelijks leven toe te passen. Leidsters
volwassen leven. Dit betekent dat gezonde kinderen
signaleren ook dat kinderen thuis nog te weinig de
meer kans hebben om gezonde volwassenen te worgelegenheid krijgen om veel te bewegen.
den.”
Een gezonde leefstijl, waarin goed bewegen en
gezonde voeding centraal staat, willen we kinderen zo jong mogelijk meegeven. De voorscholen
van welzijnsorganisatie Zebra besteden hier al
veel aandacht aan. Vanaf september is daar het
protocol ‘Gezond tussendoortje’ bij gekomen.
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