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  Spreekuur 
HaagWonen  
en wijkagent 

 

1ste dinsdag 
van de maand 
19.00—20.00 u 

 

Nieuwe lokatie: 

In de Brede 
Buurtschool 

Zaanstraat 25 

 

17 oktober  

Voor alle wijkbewoners:  

 

Feestelijke opening 

Brede buurtschool O3  

 

U bent allen van harte 
welkom mee te lopen  

met de BRS op de  

Wijkschouw  

15 oktober 2015  

Verzamelen   

18.00 uur bij 

De Brede Buurtschool 

Zaanstraat 25 



Colofon 

Wijkkrant Bewonersorganisatie  
Rivierenbuurt/Spuikwartier 

 

17e jaargang - nummer 104 
September 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 
Ilse Gales 
Marja de Man 
Joke Wiersma 
 
Drukwerk:  Smiet Offset BV  
Lay-out:      Joke Wiersma  

 
Advertentietarieven 2015: 

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

Gironummer BRS:NL62INGB0000500394 
 

Riviertje voor vraag en aanbod 
Gratis voor wijkbewoners: 35 woorden 

 
  

Bestuursleden bewonersorganisatie:  

 

Kopij inleveren nr. 105 
Voor 1 oktober 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: 070-820 01 82 
 

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 
Zaanstraat 25  

 820 01 83 

 

Woonbedrijf HaagWonen 
Waldorpstraat 120 
 388 03 88 

 
 

Wijkbus  
 4248050 (Ria vd Berg) 

 
 

Garage D. Schipper 
Pletterijkade 43 

 385 8386  
 
Tettero’s autobedrijf 
Lekstraat 49 

 385 3892 
 

Kindercentra Stichting DAK 

Algemeen Maatschappelijk 
werk 
Bureau Centrum 
 424 8000 
 
 
 
 
 
 
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 

NB—van 21 juli tot en met 18 au-
gustus zijn de wijkverpleegkundi-
gen afwezig en is er geen wijkver-
pleegkundig spreekuur.  
 
Apotheek de Volharding 
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) 
 

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.  

 06-284 49190 

Fieke vd Elsen-
ma.-di.-wo.  

 06-463 611 45 

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

€ 
€ 
€ 
€ 

 50,— 
 95,— 
142,50 
265,— 
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Rivierenbuurt 



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


 

 
Spelmaterialen Jantje Beton Deltaplantsoen 
 
Enige jaren geleden zijn gemeente en buurtbewoners begonnen aan een plan om een nieuw Delta-
plantsoen te realiseren. En dat is gelukt, sinds vorig jaar september is de Rivierenbuurt een prach-
tig plein rijker.  
 
Sinds september van dit jaar is daar een prachtig gebouw aan toegevoegd, O3. In O3 bundelen drie 
organisaties hun krachten: basisschool Jan van Nassau, kindercentrum Dak en welzijnsorganisatie 
Zebra.  
 
Op het Deltaplantsoen staat een Haags Hopje (speluitleen voor kinderen|), die ook nog in een 
nieuw jasje gestoken zal worden. Het plein nodigt uit tot allerlei vormen van sport en spel: je kunt 
er klimmen, glijden, rennen, maar ook tennissen, volleyballen, voetballen, basketballen en nog 
veel meer. 
 
Jantje Beton wilde buiten spelen op dit plein nog eens extra leuk maken en heeft daarom een be-
drag beschikbaar gesteld om nieuwe materialen voor op het plein aan te kunnen schaffen. Samen 
met buurtbewoners en medewerkers en vrijwilligers van het hopje is een lijst opgesteld van materi-
alen die men graag aangeschaft zou willen zien worden.  
 
En het resultaat mag er zijn! Het hopje is uitgerust met voor elkaar sport een aantal ballen, tennis-
rackets, hockeysticks, en badmintonrackets. Daarnaast liggen er skateboarden, skeelers (inclusief 
bescherming), springtouwen, jeu de boules ballen, en nog veel meer!  
 
Dus, kom spelen op het Deltaplantsoen!  
 
 

  

 5 

Rivierennieuws 



De BRS houdt 15 oktober 2015  

een wijkschouw door de wijk.  

 

U bent allen van harte welkom  

mee te lopen met deze  

Wijkschouw  

 

Verzamelen:    

18.00 uur bij 

De Brede Buurtschool 

Zaanstraat 25 
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Rivierennieuws 

 

Beste allemaal, 
 
Er is iets in mijn omgeving gebeurd wat ik graag met 
jullie wil delen:  
Mijn buurvrouw is alleenstaande moeder en werd 
door ons voorzien van straattegels. Het enige wat nog 
ontbrak was zand. Dat heeft ze gevraagd aan Patrick, 
werkzaam bij de firma Baas die in de IJsselstraat met 
leidingen bezig is. Patrick vroeg: hebben ze nog niets 
gegeven? Ik kom het na mijn werk wel brengen. 
Wat er daarna gebeurde was echt kippenvel: Patrick 
en zijn collega Jelle kwamen eraan, trokken met een 
machine haar hele tuin leeg, gooiden het zand erin en 
hebben haar hele tuin waterpas bestraat, gratis en 
voor niks !! Als ik een medaille had, hadden ze hem echt gekregen. 
Wat we hebben niks meer voor elkaar over en de jeugd van tegenwoordig? 
 
Jongens jullie zijn Goud !!! 
 
An Verwaal, voorzitter Bewonersorganisatie Rivierenbuurt/Spuikwartier 

 

Gouden Bord  
 
Eind juni vond weer de uitreiking van het gouden bordje plaats.  
Het gouden bordje is een prijs voor de beste maaltijdaanbieder in de zorg in Den haag e.o. 
Niet alleen de warme maaltijd wordt beoordeeld, maar ook of je welkom geheten wordt bij binnen-
komst, of de restaurantmedewerkers netjes gekleed en gastvrij zijn.  

 

Het was wederom spannend wie een gouden 
bordje zou gaan winnen. Afgelopen jaar won 
woonzorgcentrum De Rivierenbuurt ook al 
het gouden bordje. We waren best zenuwach-
tig. Voor een tweede keer een gouden bordje 
te winnen is bijzonder, echt  geen gesneden 
koek. 
We waren dan ook bijzonder trots om voor 
de tweede keer het gouden bordje te ontvan-
gen. 
 
Ik wil ook hierbij het gehele team danken 
voor hun inzet en toewijding, echt hart voor 
het vak en voor onze mensen niet alleen in 

huis maar ook  voor onze gasten in de wijk. 
 

Weet u dat wij in de wijk rivierenbuurt de warme maaltijd bezorgen? 
Weet u dat u een feestje kan geven in ons restaurant? 
Weet u dat wij elke week meerdere activiteiten organiseren in ons huis? 
 

Nieuwsgierig?  
 
Dan heet ik u van harte welkom om bij ons te komen kijken of te komen eten in  
Woonzorgcentrum De Rivierenbuurt. 
Hopelijk zien wij u dan binnenkort terug in ons Woonzorgcentrum,  tot ziens  



Muurschilderingen van Margriet Snaterse  

 

Een tijd gelee maakte ik een artikel voor ons Rivierenbuurtkrantje over Margriet Snaterse. Ook 

omdat zij toen zelf nog stukjes schreef voor het krantje als adviseur van de Bewonersorganisatie. 

Zij was verbonden met Stichting Boog, later met Vestia wooncorporatie en werkt nu fulltime als 

kunstenares. Ik vond het dus tijd om haar weer eens op te zoeken. We spreken af op een terrasje in 

de stad. Gezellig! 

 

Helaas laat de zon het afweten, maar het is niet koud. 

We blijven buiten en ik vertel Margriet, dat ik op Face-

book verschillende dingen van haar gezien heb. Vandaar 

opnieuw een interview. Het betreffen muurschilderin-

gen, hele mooie levensgrote schilderingen van allerlei 

voorstellingen, waaronder kinderen, zomer, strand, die-

ren, Hoe zijn deze tot stand gekomen? 

 

Margriet denkt heel kort na en begint direct over haar 

netwerken. Dat kennen we zo onderhand van het zelf 

onderhouden van contacten op allerlei manieren die je 

verder kunnen helpen in je werk bijvoorbeeld. Daar kan 

een vorige job heel goed van pas komen. Door haar 

werk bij Stichting Boog en Vestia wooncorporatie had 

Margriet al wat contacten. Verder heeft Facebook ook 

meegewerkt. Door een goed overzicht en hier zorg aan 

te besteden zijn de reacties doeltreffend. Als er enige 

interesse wordt getoond reageert Margriet met soms als 

resultaat een goede opdracht. 

 

Indien er contact is gekomen en Margriet een heuse opdrachtgever ontmoet wordt er veel bespro-

ken. "Niets gaat zomaar!" lacht zij. Indien het een muurschildering betreft wordt er rekening ge-

houden met de locatie waar deze wordt geschilderd. Dat betekent dat er woningbouworganisaties 

bij betrokken worden. Ook buurtbewoners hebben een eigen stem. Wanneer Margriet enige infor-

matie heeft verkregen zoekt zij voorbeelden bij elkaar. Dat kunnen foto's zijn van landschappen, 

dieren, sferen. Zij toont deze en naar aanleiding daarvan kan zij aan de reactie zien of deze beval-

len, of niet. 

 

Margriet Snaterse 
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Muurschilderingen 
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Voor elke opdracht maakt 

Margriet een schets. Ook deze 

laat zij zien aan de opdracht-

gevers, de woningbouworgani-

saties en eventueel ook aan de 

buurtbewoners. Tijdens die 

beoordelingen let zij opnieuw 

goed op de reacties. Dan kan 

zij de nodige veranderingen 

aanbrengen. Als iedereen hun 

fiat heeft gegeven trekt Mar-

griet zich terug in haar atelier. 

In de grote ruimte begint zij 

met de sjablonen op werkelij-

ke grootte. Als die té groot zijn worden deze kleiner gemaakt. Om uiteindelijk vervoerd te worden 

naar de besproken locatie. 

 

Eerst wordt er met een grote schoonmaak begonnen op de locatie zelf. Vooral de ondergrond moet 

helemaal goed zijn. Dan worden de sjablonen deel voor deel aangebracht en uitgewerkt. Elke keer 

neemt Margriet afstand om zelf te oordelen of het wel ok is. Dat de bewoners erbij betrokken wor-

den is voor Margriet vanzelfsprekend. Zij vindt het zelfs leuk om de bewoners te noden om mee te 

doen. Zo hebben kinderen van de Kinderraad in de Rivierenbuurt meegedaan. Zij maken vaak de 

voetbalkooi schoon of het Deltaplein. Onder het Prins Bernardviaduct vonden zij het saai en lelijk. 

Zij verzonnen om hier iets moois van te maken, ... met succes! 

 

Ook in de Newtonstraat hebben bewoners meegedaan met 

een muurschildering wat geopend werd op 9 september jl. 

door Joris Wijsmuller. Haar werk dient soms voor meer-

dere locaties. Zoals de door haar beschilderde containers 

die onder het Prins Bernardviaduct stonden en nu elders 

in Den Haag opnieuw gebruikt worden.  

 

 

Het Lamgroen vind ik persoonlijk heel mooi, ook daar ik 

het beeld van Lammetje Groen lang gelee in deze column 

verwerkte. Waar Margriet nu mee bezig is? Met een nieu-

we serie die "Wat is geluk?" heet. Las ik op Facebook, 

veel geluk Margriet! 

 

 

Roy James Döhne    

 

https://www.facebook.com/snaterse?fref=ts 

http://www.margrietsnaterse.nl/kinderraad-rivierenbuurt/ 

https://www.facebook.com/snaterse?fref=ts
http://www.margrietsnaterse.nl/kinderraad-rivierenbuurt/
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Bootcamp in O3!! 
Beste Buurtbewoners,  
 
Ik ben Craig en ik ben sportvrijwilliger bij Zebra Welzijn. Ik geef les in verschillende soorten trai-
ningen zoals Bootcamp, Zelfverdediging, Cardio en zelfs Yoga. Ik wil mij graag gaan inzetten 
voor de Rivierenbuurt. Ik begon zelf al vanaf mijn 6de met het beoefenen van Kung Fu, daarnaast 
ben ik ook al vroeg begonnen met Yoga oefeningen om flexibel en lenig te blijven. Al snel had ik 
de smaak te pakken en heb sindsdien mijn leven gewijd aan sport en mij in verschillende sporten 
verdiept. Naast het beoefenen van sport vind ik het leuk om het aan andere mensen te leren.   
 
Graag wil ik gaan beginnen met het geven van  Bootcamp/Cardio lessen in O3.  
Heb je zin om lekker te bewegen? Kom dan gezellig een proefles 
meedoen!  
 
Gratis Proefles!!  
 
Donderdag 8 oktober om  
19:30 uur in het O3 gebouw (Zaanstraat, 25). 
 
De lessen zijn voor iedereen toegankelijk.  
Je sport mee op je eigen niveau.  
 
Hopelijk tot 8 oktober!!!  
Sportieve groet,  
Craig  
 
Voor meer informatie of vragen over de sportlessen kun je contact opnemen met:   
Emma Bauling  
06 39811473 
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Rivierennieuws 

 

Beste Buurtbewoners, 
 
Ik heb 25 augustus 2015 de sleutel gekregen van onze wijkzorg winkel. 
Deze is gelegen aan de hoek van de Adriaan Flackstraat en het Servaas van Rooyenhof nr 21. 
Dit pand hebben we gekregen van Haag Wonen en de Gemeente Den Haag zorgt voor alle nuts-
voorzieningen. 
 
Beide onze grote Dank. 
 
Je kan in onze winkel een rolstoel lenen of een rollator. 
Men kan er terecht voor babyartikelen en -kleding in alle maten. 
Kinderkleding in alle maten  dames en herenkleding willen we een ruilsysteem voor hebben. 
Bijvoeding , incontinentie materiaal laten we aan de wijkverpleegkundige over. 
 
Ik ben er van overtuigd dat het een hype wordt in de wijk en daar buiten. 
Openingstijden gaan we via de sociaal media bekend maken en zo ook de officiele opening, dat 
moet weer een klein feestje worden. 
Iedereen die ook een dagdeel het pand wil bemannen is van harte welkom! 
Tot zover de informatie, iedereen hoort snel van de vooruitgang, 
 
An Verwaal 
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Reunie en wandeling     

 

Huisartsenpraktijk De Doc opent spreekuurlocatie op O3 
 

Op 3 september heeft De Doc officieel zijn nieuwe spreekuurlocatie binnen de brede buurstschool 
O3 in gebruik genomen. Op de derde verdieping zijn 2 spreekkamers, een assistentenkamer en een 
wachtruimte beschikbaar. 
 
De Doc groeit als praktijk en is op zoek naar extra ruim-
te. In gesprek met John Verhoef (dir. JvN school) kwam 
de vraag “Waarom gaan jullie niet mee naar O3?”. Een 
samenwerking met de Jan van Nassau school en Zebra 
Welzijn bestond al. Het verstevigen van deze samenwer-
king door op 1 locatie samen te zitten is daarom een logi-
sche stap. De huisartsen vinden het van belang om, naast 
behandelen, ook mee te werken aan het gezond en geluk-
kig blijven van de patiënten en wijkbewoners. De samen-
werking met de partners binnen O3 en ook andere part-
ners in de wijk draagt hier aan bij.   
 
 
Binnen O3 zijn faciliteiten beschikbaar om zo breed mogelijke huisartsenzorg te leveren. Op O3 
verwachten we veel ouders en kinderen te zien. Door de gecombineerde locatie met de school, 
kinderopvang en het buurtcentrum willen we de bereikbaarheid van de praktijk vergroten. Specia-
listische onderzoeken en behandelingen zullen helaas niet mogelijk zijn. Hiervoor vragen wij pati-
ënten naar onze locatie op de Nieuwe Haven te komen.  
 
De Doc zal op O3 iedere ochtend en de maandag- en vrijdagmiddag spreekuur houden.  
Mocht blijken dat de aanloop op deze nieuwe locatie erg groot is dan zal dit worden uitgebreid.  

 

REUNIE TECHNISCHE SCHOOL  
VOOR HET KLEDINGBEDRIJF  

WAALSTRAAT 
 
Binnenkort wordt er een reünie gehouden 
voor oud-leerlingen van de voormalige Tech-
nische school Voor het Kledingbedrijf die ge-
vestigd was aan de Waalstraat 30 . 
 
Het gaat met name om leerlingen die tussen 
1955 en 1975 op deze school hebben gezeten. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij: 
 

 
de heer Frans van Barneveld 

Hoffmanstraat 16 
4143 BE Leerdam 

Tel. 0345-616996/06-23898170 
 

f.van.barneveld@kpnmail.nl 

 
 
 
 
 

Wijkwandeling Rivierenbuurt. 
 
 
Deze wandeling opent uw ogen in de Ri-
vierenbuurt en voert langs de nog zichtbare 
historie van deze wijk.  
De wandeling is ongeveer 3 kilometer lang en 
goed te doen met rolstoel en kinderwagen. 
 
Aanmelden mag via info@havenlicht.nl  
maar u kunt ook gewoon komen op  
Zaterdag 26 september.  
 
Vertrek 13:00, Scheldestraat 105.  
Gids Roel de Wilde. 

mailto:f.van.barneveld@kpnmail.nl
mailto:info@havenlicht.nl
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Zelfde schrijfster 
met andere ver-
halen.  
Vanaf nu ga ik u 
vertellen wat ik 
zie of hoor    
“in de buurt”.  
Dat zal vaak 
gaan over onze 
eigen Rivieren-
buurt, maar 
soms ook over 
iets wat elders is 
gebeurd, bij-

voorbeeld in het centrum of op een van de twee 
stations. Zeker is dat het zal gaan over een 
plek die u kent. 
 
 
In de buurt (3) 
Het waren altijd de meeuwen. De meeuwen 
die de vuilniszakken kapot scheurden en waar-
door het afval door onze straten waaide.  
Maar wie zijn het nu?? Inmiddels heeft onze 
buurt ondergrondse afvalcontainers. Dat heeft 
als nadeel dat je er naartoe moet lopen. Als je 
niet meer zo ‘piep’ bent best lastig, maar wat 
ik zo jammer vind is dat mensen er wél naar 
toe kunnen gaan om het dan vervolgens 
NAAST de container te zetten. En ja……dan 
komen er toch weer meeuwen. Of: er liggen 
koelkasten, meubels, kartonnen dozen, pallets 
enz. naast de containers. 
Ik begrijp het echt niet zo goed: je belt met 
070-3660808, maakt een afspraak en het grote-
re afval wordt gratis opgehaald. Voor ander 
afval wat niet in de container past: zoals kar-

ton, dat kan je toch kleiner maken. Even een 
mesje er langs halen en het past wel IN de 
container. 
Ook kan je het afval wegbrengen naar contai-
ners voor karton/papier/glas/plastic en zelfs 
kleine elektrische apparaten kan je in contai-
ners kwijt (denk aan een föhn, strijkijzer, klei-
ne radio enz).  
Op het Huijgenspark staan deze containers al-
lemaal bij elkaar en ook aan het einde van de 
Maasstraat – onder het Bernardviaduct – staan 
veel containers .  
Zit de huisvuilcontainer van uw keuze vol? 
Dan kan je een stukje verder lopen of het mee 
terug naar huisnemen. In de Pletterijstraat 
staan volgens mij 8 containers (als het er niet 
meer zijn). Ze zijn echt niet allemaal vol. En 
bij het Weteringplein? Dan kan je doorlopen 
naar de Reggestraat (2 stuks), de Scheldestraat 
(4 stuks).  Een stukje lopen kan sowieso hele-
maal geen kwaad. Zijn we zo lui geworden 
met zijn allen of zo ongeïnteresseerd in elkaar 
en onze omgeving? Volgens mij zien we echt 
allemaal liever mooie bloembakken, bloemen, 
bomen dan over straat waaiende rotzooi. 
Heb je toch last van illegaal gedumpt afval bel 
dan met 14070. Ze vragen wat er ligt en waar 
het ligt en het is een dag later opgehaald. 
En trouwens: als de gemeente een adres in een 
vuilniszak vindt dat naast de container staat 
ben je rond de 140 euro kwijt aan boete! Ook 
niet iets wat je wilt.  
Ik vind dit zelf ook niet echt een leuk verhaal, 
maar zeg nou zelf: laten we aan elkaar denken, 
om onze wijk, om het milieu. Laten we onze 
mooie wijk schoon en gezellig houden.  Ik ben 
trots op onze wijk en wil dat graag blijven. 
Ik hoop dat iedereen extra zijn best zal doen 
om het probleem op te lossen. Dan ga ik vol-
gende keer weer een gezellig stukje schrijven. 
Voor nu alvast allemaal bedankt namens onze 
hele buurt! 
 
Marja de Man 

 
 

 

IN DE BUURT 
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Rivierennieuws 

Zomeractiviteiten bij de kindercentra Dikkie Dik en Pollewop. 
 
Wat wordt er allemaal gedaan bij de Triodus kindercentra Dikkie Dik en Pollewop?  
 
Deze kindercentra werken veel 
samen. Beiden met VVE: Voor- 
en Vroegschoolse Educatie. Dit 
programma is erop gericht het 
kind te stimuleren in zijn ont-
wikkeling en al spelend te leren. 
Wij werken daarbij met elke 
maand een nieuw thema. Met 
elk thema maken we een uitstap-
je met ouders en kinderen!  
Zo zijn we met het thema ver-
keer in juli met de trein naar 
Voorschoten gegaan en met de 
bus weer terug. De kinderen 
vonden het erg spannend om 
zo’n reis te maken. Onderweg 
hebben we een kleine stop ge-
maakt waar de kinderen werden 
verwend met een glaasje limona-
de met een koekje en heerlijke 
aardbeien.  
 
Deze zomer zijn we in augustus met ouders en kinderen van kindercentrum Dikkie Dik en Pol-
lewop een dagje naar het strand gegaan. Het was een hele optocht van kinderen, ouders en mede-
werkers die met de tram naar Scheveningen gingen. Misschien heeft u ons zien lopen? Alle kin-
deren hadden een rugzakje gekregen met een pakje drinken, een paar koekjes en een vlieger. Wat 
was het fijn op het strand! De oudste peuters ontdekten al snel de golven en spetterden de ouders, 
de andere kinderen en zichzelf nat. De kleintjes speelden op het strand in een kleinere plas. Na het 
spetteren was het tijd om op te drogen en weer warm te worden. Ouders hebben samen met de kin-
deren de vliegers in elkaar gezet waarna de kinderen met de vliegers over het strand dartelden. Van 
al dat spelen hadden we behoorlijk trek gekregen. Als afsluiting hebben we samen een patatje ge-
geten. Wat was dit een geslaagde dag! 
 
In september hebben we als afsluiting van de zomer samen met Dikkie Dik en Pollewop een zo-
merfeest georganiseerd. Er was een springkussen en er waren activiteiten zoals blikgooien en grab-
belen in de grabbelton. De kinderen konden ook geschminkt worden. Overal liepen meisjes met 
vlinderwangetjes rond. De ouders hadden lekkere hapjes meegenomen waardoor iedereen zijn 
buikje rond kon eten. Met een mini “vlooienmarkt” hebben wij wat extra’s opgehaald om weer 
leuke nieuwe activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren bij de volgende thema’s.  
 
Bent u nieuwsgierig geworden?  
 
U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij  
 
kindercentrum Dikkie Dik aan de Zwarteweg 75 of  
kindercentrum Pollewop aan het Hofwijckplein 64. 
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