


Colofon 

Wijkkrant Bewonersorganisatie  
Rivierenbuurt/Spuikwartier 

 

17e jaargang - nummer 105 
Oktober 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. 106 
Voor  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 
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 

 
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 
 

 
Plicare 
Wijkverpleegkundigen 

 
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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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
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Kinderraad  

 

 
Ook de kinderraad van de Rivierenbuurt heeft zich genesteld in O3.  
De kinderraad komt elke twee weken bij elkaar op de bovenste verdieping van O3.  
Met uitzicht op het nieuwe Deltaplantsoen komen er tal van nieuwe ideeën boven 
drijven. 
 

 
Afgelopen weken hebben we weer veel leuke acties gedaan:  
 
Haagse opa en omadag  
Henna: we hebben voor opa en omadag aan ouderen in de wijk rozen uitgedeeld. Ze waren er heel 
erg blij mee.  
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Reunie en wandeling     

Nieuwe inrichting Hekkelaan 
Sude: We hebben voor de Hekkelaan nieuwe ideeën bedacht samen met 
Salim Bouadide, speelbeheerder van het centrum. We wilden graag een 
avontuurlijk en natuurachtig park. Het park krijgt in ieder geval veel 
klauterwerk en een bijzonder wip. 

 
 
Vogel- en insectenhotel 
Vorig jaar zomer heeft de kinderraad onder begeleiding van kunstenaar 
Hans Eijkenboom met afvalmaterialen een prachtig vogel- en insectenhotel 
gemaakt. In het hotel is plek voor insecten, vogels, vlinders en egels. Het 
hotel heeft een plek gekregen op het nieuwe Deltaplantsoen. 
 
 
 
 
 
 

Opening O3 
Tot slot heeft de kinderraad zich ingezet bij de opening van O3. ’s Mid-
dags hebben we hard gewerkt om het gebouw helemaal tip top in orde te 
maken. In de avond hebben we van alle gasten de jassen aangenomen en 
hen naar hun plekje aan tafel begeleid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alles weten wat de kinderraad doet? Meedenken met de kinderraad? 
Like ons op facebook: Kinderraad Rivierenbuurt 
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WijkZorgTeam Stations– en Rivierenbuurt in O3  
 
Sinds juli j.l is het sociale WijkZorgTeam Stations- en Rivierenbuurt van start gegaan.  
Het WijkZorgTeam coördineert de hulp aan mensen boven de 18 jaar die met meerdere ernstige 
problemen te maken hebben en die de regie hier zelf over kwijt geraakt zijn.   
Binnen dit team werken verschillende specialismen samen.  
Met vertegenwoordiging vanuit gemeente- welzijn en zorgorganisaties is een dynamisch team sa-
mengesteld. Zij komen iedere dinsdagochtend samen in de O3 en bespreken hier de zaken welke 
samenhangen met hun werkzaamheden.  
Zij  werken graag mee aan een gezond en gelukkig welbevinden in de wijk en pleiten voor  
verbondenheid en samenwerking met de diensten in en rondom de Brede Buurtschool.  
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In de vorige wijkkrant is te lezen hoe de Doc de eerste patiënt op onze nieuwe locatie in het O3 
gebouw ontving. Nu zijn we een aantal weken verder en kunnen we onze eerste ervaringen delen. 
 
Het blijft voor een aantal mensen toch wat lastig om ons te vinden. Oud leerlingen van de Jan van 
Nassau school die naar de oude locatie van de school lopen. Mensen die het huisnummer niet we-
ten te vinden,... We werken hieraan door bij het maken van de afspraak het nog duidelijker uit te 
leggen waar O3 is.  
We waren bang dat patienten in O3 de praktijkruimte niet zouden kunnen vinden. Gelukkig is dit 
niet het geval, de wegbewijzering binnen O3 is voor de meeste mensen wel duidelijk. Ook zijn de 
mensen bij de receptie altijd behulpzaam om de weg te wijzen. 
 
Eenmaal in de wachtruimte van de Doc aangekomen, veelal hijgend en puffend ( 3 trappen is toch 
een hele klim voor de meeste mensen) krijgen we veel enthousiaste reacties. Het is natuurlijk een 
mooi gebouw en alles ziet er ook spik en span uit.  
Via deze weg willen we ook de nadruk leggen dat er een lift aanwezig is waar men indien nodig 
gebruik van kan maken. Vraag aan de receptie of ze de liftdeur open willen maken, want deze zit 
altijd op slot. 
 
Handig is het dat we bij de Jan van Nassau school zijn, want we hebben ook al een aantal kinderen 
kunnen zien die een ongelukje hebben gehad tijdens schooltijd. Alle schoolkinderen zijn welkom, 
wel of niet bij de Doc ingeschreven. 
 
Zoals altijd bij een nieuwe locatie waren er nog wat kleine aanpassingen nodig zoals een kraan 
waar warm en koud water uit komt en een gordijn voor privacy. Gelukkig is dit inmiddels allemaal 
opgelost. Ook de balie is inmiddels afgebouwd. 
 
De assistenten van de Doc hebben wel eens nachtmerries met alle locaties die we nu hebben. Ko-
men patienten wel op de goede locatie aan? Dit geeft  aan dat dit echt een aandachtspunt  voor ons 
is en we er hard aan werken om dit te voorkomen. U kunt ons hierbij helpen door  te vragen op 
welke locatie u de afspraak heeft.  
Op de locatie O3 richten we ons zoveel mogelijk op jeugd en gezinnen en natuurlijk direct omwo-
nenden. We kunnen op deze locatie basishuisartsenzorg leveren. Heeft u meer complexe klachten, 
dan bent u beter geholpen op de hoofdlocatie aan de Nieuwe Haven. 
Behalve te zeggen bij welke arts u de afspraak wilt, kunt u natuurlijk ook aangeven welke locatie 
voor u de voorkeur heeft, samen kijken we dan naar de best mogelijke oplossing. 
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