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DINSDAG  
3 mei  
GEEN 

Spreekuur 
 

HaagWonen  
en wijkagent 

 

1 juni is het 
volgende 
spreekuur 
19-20 u O3 

 

Voor alle  
buurtbewoners van  

55 jaar en ouder  
 

Vrijdag 3 juni komt  
Willeke Alberti  

voor jullie optreden  
in het gebouw van O3,  

Zaanstraat 25. 
Het begint om 14.00 uur. 

 

Spreken 
met de 
politie? 

 
 

Elke dinsdag  
(behalve 3 mei a.s.) 

van 14.30—16.30  
is de wijkagent  

aanwezig 
in O3 
Zaan-

straat 25 



Colofon 

Wijkkrant Bewonersorganisatie  
Rivierenbuurt/Spuikwartier 

 

18e jaargang - nummer 108 
April 2016 

 
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 2016: 

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. 109 
Voor 26 mei 2016 

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 

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) 

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

€ 
€ 
€ 
€ 

 50,— 
 95,— 
142,50 
265,— 

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 

 

Woonbedrijf HaagWonen 
Waldorpstraat 120 
 388 03 88 

 

Garage D. Schipper 
Pletterijkade 43 

 385 8386  
 

Tettero’s autobedrijf 
Lekstraat 49 

 385 3892 
 

Algemeen Maatschappelijk 
werk 
Bureau Centrum 
 424 8000 
 

O3 middelpunt Rivierenbuurt 
Zaanstraat 25 
 820 01 82 

 

Jan van Nassauschool 
Zaanstraat 25 

 820 01 83 

 

Zebra  
Zaanstraat 25 
 820 01 84 

 
 

Wijkbus  
 820 01 84 

 

Peuterspeelzaal de boskabouter 
Zaanstraat 25 
 06-43395254  

 
 
 
 
 
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 

Marije Berkel 
di.-do.-vr.  

 06-284 49190 

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

 06-463 611 45 
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Rivierenbuurt 

Beste buurtbewoners, 
Ik heb het maar druk met stukjes schrijven deze keer. 
Eerst even over de wijkzorgwinkel: 
We hebben al een aantal mensen kunnen helpen b.v een stel 
waarvan de vrouw al was uitgerekend hebben we alles mee 
kunnen geven van bedje tot badje kleding etc. dat is echt fijn 
om te doen. 
Het uitlenen van een rollator en incontinentiemateriaal en 
bedmatjes voor een terminale man. 
Maak met zijn allen reclame voor de winkel, we hebben ge-
noeg in huis en er zijn wijkverpleegkundigen die kunnen 
helpen. Schatten van mensen die op woensdag en vrijdagochtend in de wijkzorgwinkel zitten van 
10.00 uur tot 11.00 uur. 
Verder is iedereen welkom: ‘s middags van 13.00 uur tot 16.00 uur van maandag t/m vrijdag. 
Kom binnen als U er even uit wil voor een bakkie en een praatje met de vrijwilligers of  met de 
buurvrouw. 
Houdt uw mede buurtbewoners in de gaten. Als u ze eenzaam vindt kom dan naar de winkel of 
vertel het aan de wijkverpleegkundige. 
Rivierenbuurters laten elkaar niet in de steek. 
 
Dan iets van een geheel andere orde: we gaan met het Buurtpreventieteam en het politiebureau 
Hoefkade een gezamenlijke Whatsapp-groep opzetten en zoeken eigenlijk uit elke straat iemand 
die hier aan mee wil doen. Zo houden we de buurt veilig. 
Geef je op en ik organiseer zo snel mogelijk een bijeenkomst! 
Geef je op per email an.verwaal@casema.nl 
 
Vriendelijke groet, An Verwaal 

 
 
 

Beste buurtbewoners van 55 jaar en ouder  
 

Vrijdag 3 juni komt  
Willeke Alberti  

voor jullie optreden  
in het gebouw van O3,  

Zaanstraat 25. 
 
Het begint om 14.00 uur. 
Namens Ria v.d. Berg bent U allen van harte welkom. 
Ria bedankt dat je het voor elkaar gekregen hebt. 

mailto:an.verwaal@casema.nl


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


 5 

Rivierennieuws 

Whats App groep ook in Rivierenbuurt ?  
 
Een onbekende in de tuin van de buren? Een verdacht persoon die 
rondhangt op straat? Er wordt om 23.00 uur aangebeld met de vraag 
of Pietje (die daar niet woont) thuis is? Natuurlijk belt u dan direct de 
politie. Met WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar snel waarschu-
wen.  
 
Daarom willen de Bewonersorganisatie Rivierenbuurt en het Buurt In-

terventie Team Rivierenbuurt ook in de Rivierenbuurt een Whats app groep oprichten. 
 

Om goed gebruik te maken van een whats app groep moeten de deelnemers zich aan afgesproken 
regels houden: het protocol van de whats app groep.  
 
Het politiebureau Hoefkade is behulpzaam bij het oprichten van de 
whats app groep(en) in de Rivierenbuurt.  
 
Wilt u deelnemen aan een whats app groep en zo een bijdrage  
leveren aan de leefbaarheid in onze wijk?  
 

Meldt u dan aan bij: dhg.whatsappgroep.hoefkade@politie.nl 

Buurtvaders geïnstalleerd  
  
Op 23 februari is de groep buurtvaders van de 
Rivierenbuurt officieel geïnstalleerd. Vooraf is 
met politie, Zebra, buurtpreventieteam, bewo-
nersorganisatie en de gemeente een convenant 
opgesteld waarin samenwerkingsafspraken zijn 
opgesteld. 
Al deze partijen waren dan ook aanwezig om dit 
convenant te ondertekenen. 
  
De komende tijd zullen de buurtvaders veel aan-
wezig zijn op het Deltaplantsoen. Met de zomer 
in zicht zal het gebruik van het plein weer toene-
men. Zij zullen proberen het plein zo schoon, 
heel, veilig en gezellig mogelijk te houden. 
  

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, en natuurlijk hoe meer toezicht. De groep buurtvaders zou zich 
graag uit willen breiden met meer vaders of opa’s uit de buurt. U hoeft niet dagelijks of wekelijks 
beschikbaar te zijn, alle kleine hulp is ook welkom.  
 
Meer informatie of aanmelden?  
 
Neem dan contact op met  
 
Connie Slutter,  
Zebra welzijn: 
c.slutter@zebrawelzijn.nl of 06-19140233. 

mailto:c.slutter@zebrawelzijn.nl


 
Beste buurtbewoners, 

 

Ook in 2016 wordt er weer een wijkfeest georganiseerd in de rivierenbuurt. In de hoop dat de weer-
goden ons goed gezind zijn, zal het wijkfeest plaatsvinden  24 september op burendag.    
Tot nu toe nam de bewonersorganisatie hierin het voortouw en werd samen met de O3 partners een 
programma gemaakt. Dit jaar willen we daar graag buurtbewoners bij betrekken.  
Voor, door en met elkaar het wijkfeest vieren en organiseren. 
Heb je ideeën of wil je meehelpen op wat voor manier dan ook, meld je dan aan door een mail te 
sturen naar alexvangool@werkwijzen.com .  
Je wordt dan uitgenodigd voor een bijeenkomst om met elkaar het programma te bedenken en te 
organiseren. 
Iedere bijdrage waarderen we zeer. 
 
Met hartelijke groet,  
namens de O3 partners (School, DAK, Zebra, Bewonersorganisatie) 
Alex van Gool en An Verwaal 
0651849744 

mailto:alexvangool@werkwijzen.com


   7 

 

Rivierennieuws 

Buurttuin Klaverblad  
 
Op de parkeerplaats van de New World 
Campus zijn leuke ontwikkelingen gaande. 
Buurttuin Klaverblad is begonnen hun 
moestuin vorm te geven, Sander heeft in 
en om het pand aan de moestuinbakken 
gewerkt en die worden momenteel gevuld 
met aarde. Ook de zaadjes worden geplant, 
waar betrokken bewoners uit de Rivieren-
buurt later dit jaar de vruchten van kunnen 
plukken! Voor de ondernemers die werk-
zaam zijn bij de New World Campus is het 
een hele leuke manier om in contact te ko-
men met buurtbewoners. 
 
Om deze bijzondere ontwikkeling en sa-
menwerking een feestelijke draai te geven 

combineren we op 2 juni de eerste verjaardag van de New World Campus met de opening van de 
eetbare parkeerplaats. We wonen dan precies een jaar aan het Spaarneplein en dat vieren we graag 
met jullie. Meer informatie volgt en voor vragen kan je altijd mailen of langskomen.   

Zaterdag 18 juni historische wijkwandeling  
Rivierenbuurt. 

 
Wie heeft er ooit gehoord van de hofjes Klaverblad of Berg  
en Dal? Zegt het Kolpinghuis of Pniel je iets? Weet je dat er in het begin van de 
tweede wereldoorlog tweeduizend joden woonden in en rond de Geleenstraat? 
Naast al deze weetjes zijn er nog heel wat tastbare herinneringen te bewonderen in de Rivieren-
buurt. In anderhalf uur lopen we langs vijfentwintig meestal historische objecten. Die variëren van 
tegelplateaus tot brokken ijzererts van de verdwenen staalfabriek Enthoven. 
 
Datum zaterdag 18 juni, 14:00 – 15:30.  
Verzamelen Scheldestraat 105.  
Opgeven verplicht via info@havenlicht.nl of  
stuur een SMS berichtje met je naam naar 06-19800406.  
Aantal plaatsen zijn beperkt tot vijftien deelnemers.  
Deelname gratis. 
Havenlicht, Roel de Wilde 

mailto:info@havenlicht.nl


 

Tong Tong Fair 
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Tentoonstelling en Workshop Tong Tong Fair 
 
Op het Malieveld begint eind mei de Tong Tong Fair weer. De meeste mensen kennen dit jaarlijks 
terugkerende festival wel. Al was het om die lekkere geurtjes van al het heerlijke Indische eten dat 
daar wordt klaar gemaakt, en de weeïge dampen van wierook.  De TTF draait namelijk om de In-
dische cultuur, de cultuur van mensen met een Europese en Indonesische afkomst. Nog niet zo 
lang gelee heette dit festijn de Pasar Malam Besar (Grote Avondmarkt). Ik kwam er altijd graag, 
mijmerend met mijn Indische jeugdjaren in herinnering. Het was voor mij dan ook een "yes"-
gevoel, toen ik daar ging exposeren met mijn schilderijen. Ik schilder al zo'n kleine 20 jaar. Vanuit 
mijn beroep als make-up artiest ben ik in de schilderswereld terecht gekomen door Frans Erkelens, 
mijn schilderleraar. Het heeft wat moeite gekost om van make-up spulletjes over te stappen naar 
olieverf, siccative en andere stinkie-stink producten, maar nu weet ik niet beter. 
 
Het spreekt bijna voor zich, dat mijn onderwerpen veelal uit de modewereld komen, of eigenlijk 
een modische touch hebben. Ik hoor het vaak, omdat ik bijna altijd vrouwen schilder die nogal 
uitbundig zijn opgemaakt. Lang geleden, ergens begin 90-jaren ben ik op Java een schitterende, 
oeroude overlevering tegen gekomen. In het kort verteld gaat deze over Ratu Kidul, een wonder-
schone koningin die verbannen wordt, omdat zij door zwarte magie bewerkt een huidziekte krijgt. 
Ze wordt verstoten uit het Paleis en niemand wil bij haar in de buurt zijn. Met haar moeder en ver-
zorgster vlucht zij naar de zuidkust van Java. Slechts het oceaanwater kan haar haar schoonheid 
teruggeven, maar dan kan zij nooit meer boven het zeewater komen. Zij is verdoemd om onder het 
oceaanoppervlak te blijven. In werkelijkheid wordt zij gevangen gehouden om ooit terug te keren 
als de Vorstin van Gerechtigheid. Zij helpt vissers, drenkelingen, boten, maar heerst ook over de 
natuur, dieren, en culturele tradities. Gefascineerd ben ik de overleveringen gaan bestuderen en 
vertelde overal over dit phenomeen. En ben gaan schilderen! 



 

Tong Tong Fair 
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Frans Erkelens, ook Indisch, is beroemd omdat hij tot de kleine kunstschildersgroep de Meta-
realisten uit de 70-jaren behoorde. Ik vertelde hem over Ratu Kidul en samen lieten wij ons mee-
slepen in de schitterende legenden en verhalen. Hij dwong mij a.h.w. om te gaan schilderen. Wat 
ik op een gezicht doe met make-up, kan ik ook op een linnen doek doen, vond hij. Heel langzaam 
vorderde ik met de lessen en werd alsmaar enthousiaster. Doordat ik mijn modellen nogal modisch 
neerzet zijn de meeste toeschouwers veelal verbaasd. De oosterse mystiek en magie verweven met 
westerse schoonheid.  Soms word ik er wel eens nerveus van, omdat ik heel gespecialiseerd mijn 
werken maak. Daarom kunnen mensen, zowel de kenners als leken in de schilderskunst, mij nooit 
exact plaatsen in een hoekje van de kunstschilders. Zelf noem ik mijn werk "symboliek-werken". 
Ik maak een schets, fantaseer er bij, zet het grof op, kies mijn kleuren en ga op de ouderwetse toer 
verder, zoals Frans het mij leerde, laag over laag over laag enzovoorts. Net als bij make-up. 
 
Ik ben dus min of meer in het kunstschildersvak gerold vanuit mijn werk in de modewereld. Door 
mijn zelfstudie in de Javaanse mythologie kan ik er tevens veel over vertellen. Met enkele gastles-
sen Javaans op de Universiteit, Leiden, en de nodige contacten in zowel Nederland als Indonesië 
werk ik alles haarfijn uit en geef ook lezingen. En zodoende ga ik dit jaar eind mei mijn werk ten-
toon stellen. En doe een workshop op het Malieveld. Een heel speciale, mede tot stand gebracht 
door Arnaud Kokosky Deforchaux en Linda Selliers van de Tong Tong Fair ... 
 
Samen met Tamara Patricks (jaja, ook Indisch bloed) ga ik de symbolen over de Ratu Kidul uitleg-
gen in een vraag-antwoord introductie aan 
de deelnemers die ongeveer 15 in aantal 
zijn. Daarna gaan zij op een stuk schilders-
papier de mythe uitbeelden n.a.v. onze uit-
leg. Dan gaan wij na één uur deze 
"verklaren", onze uitleg er over geven zo-
als bij een reading. Het gaat om een al-
lereerste intuïtief ontwerp van de deelne-
mers, dat zij mee krijgen na afloop. Tama-
ra doet dat vanuit haar spirituele beleving 
en ik vanuit mijn studie en onderzoeken.  
 
Willen de deelnemers nog iets meer weten 
dan kunnen zij naar onze Kunststand ko-
men.  Deze heeft namelijk als thema "Ratu 
Kidul", mythen en legenden.  
Spannend toch?  
 
De 58e Tong Tong Fair is gepland van 28 
mei tot en met 5 juni 2016. 
 
View by Nung'/Uitzicht van 'Noeng 
- olie op linnen ~ 100-80 ~ © Roy James 
Döhne 1997 
 
Cover-back boekje "Kanjeng Ratu Kidul"  
- Ruud Greve 2002 
ISBSN: 90-5064-105-9 
 
 
Roy James Döhne 
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Rivierennieuws 

Activiteiten bij kindercentrum Dikkie Dik - Triodus. 
 
De lente is begonnen en dat is te merken bij Dikkie Dik. De kinderen hebben bonen in een in-
steekhoes met watten gedaan en op de ramen gehangen. Zij kijken verwonderd naar de bonen-
planten die al zichtbaar beginnen uit te lopen. Het is leuk om te zien hoe de kinderen reageren op 
de wonderlijke natuur. 
 
Jong geleerd oud gedaan? Wij hopen van wel. Wij vinden het belangrijk om kinderen te laten 
bewegen. Sinds kort maken wij gebruik van de gymzaal van basisschool O3. U kunt ons nu bijna 
iedere donderdag zien lopen door de wijk met onze Triodus-hesjes aan. Eenmaal in de gymzaal, 
beleven de kinderen hier heel veel lol. Alle bewegingsspelletjes die we maar kunnen bedenken, 
doen we met de kinderen. We springen van mat tot mat, door hoepels en doen zakdoekje leggen 
en schipper mag ik overvaren. De kinderen genieten zichtbaar.  

 
Tijdens het thema “Kleding” hebben we een ech-
te modeshow georganiseerd, waar ouders, kin-
deren, broertjes en zusjes en medewerkers aan 
mee hebben gedaan.  
De kinderen vonden het leuk om te doen, ze heb-
ben erg hun best gedaan om hun mooie authen-
tieke kleding te showen. 
 
Op vrijdag 11 maart hebben wij van Dikkie Dik 
ons ingezet voor de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland NLDoet. Samen met de kinderen 
hebben wij geflyerd voor de kinder- en jongeren-
rechtswinkel. Wat smaakte het ijsje lekker nadat 
we alle flyers hadden rondgedeeld. 
 
 
 

Donderdagochtend voor Pasen hebben we samen met kinderen en ouders genoten van een 
paasontbijt. Het was weer smullen van al die lekkernijen. ’s Middags is de paashaas langs ge-
weest, hij had wel 100 eitjes verstopt. De eitjes zijn allemaal gevonden!  
 

 
Bent u als ouder enthousiast en nieuwsgierig geworden?  

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen bij Dikkie Dik. 
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Kinderraad  

Actie woonzorgcentrum 
Door Maroua 
 
We gingen helpen bij de woonzorgcentrum want ze bestaan nu al 40 jaar en daarom gingen ze heel 
oud Nederlands doen, d.w.z. hollandse spellen, poffertjes en koffie/thee. Ze vroegen of de kinder-
raad wou helpen met de spelen begeleiden en koffie/thee inschenken en de poffertjes uitdelen het 
was een groot succes met helpen de kinderraad vond het gezellig de ouderen vonden ook dat we 
goed hadden geholpen en we dachten eerst dat de ouderen niet zo actief waren maar ze waren su-
per actief en gezellig.  

Actie schoonmaken in de wijk  
Door Nada 
 
We gingen een schoonmaakactie houden we hebben de buurt 
schoongemaakt we gingen ook naar de Hekkelaan  en daar 
heb je van die struiken en daar vonden we heel veel wijn 
flesjes en energiedrank. Het was echt een troep maar wij 
hebben het schoongemaakt het was echt superleuk.  
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SPORT EN BEWEEG ACTIVITEITEN IN HET O3 GEBOUW  
(KINDEREN EN VOLWASSENEN) 

 
 
Voor elke activiteit die er georganiseerd wordt is er nog voldoende plek om mee te doen. 
Beweeg activiteiten voor de kinderen : 
 

 
 
Beweeg activiteiten voor volwassenen : 
 

 
 
Deze beweeg activiteiten zijn niet alleen bestemd voor de bewoners in de Rivierenbuurt maar 
ook daar buiten , kom gerust vrijblijvend een les meedraaien om te kijken of het bevalt. 
Voor verdere eventuele informatie kunt u altijd terecht in het O3 gebouw. 

Maandag JUDO van YAWARA Vanaf 4 jaar 16.30 – 17.30 uur 

Dinsdag DANS Vanaf 4 jaar 16.15 – 17.15 uur 

  BADMINTON Vanaf 6/7 jaar 16.15 – 17.30 uur 

  BADMINTON Vanaf 9/10 jaar 17.30 - 19.00 uur 

Woensdag TURNEN  DONAR  Vanaf 4/5 jaar 13.00 – 14.00 uur 

  TURNEN DONAR  Vanaf 9/10 jaar 14.00 – 15.00 uur 

Donderdag DANS Vanaf 7/8 jaar 16.15 – 17.15 uur 

Vrijdag TAEKWANDO KORYO Vanaf 4/5 jaar 16.15 – 17.15 uur 

Maandag BODY SHAPE BBB 19.00 – 20.00 uur 

Woensdag BADMINTON 20.00 – 21.30 uur 

  HATHA YOGA 19.30 – 21.00 uur 

Donderdag BOOTCAMP 19.30 – 20.30 uur 
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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. 
 
 

Het is weer lente!  
Ik vind het nog behoorlijk koud, maar toch:  
er zijn weer koeien in de weides en ook scha-
pen en de eerste lammetjes zijn gesignaleerd.  
 
Bij de Boomsluiterskade, in de bocht, zit een 
gans met ongeveer 10 jonkies. Af en toe 
schijnt de zon een beetje. Elk jaar weer is de 
lente veelbelovend: de bloesem komt weer aan 
de bomen en de paasdagen geven ons wat ex-
tra vrije tijd. We eten een extra eitje van de kip 
of van chocolade. 
Natuurlijk is het  in de eerste plaats de weder-
opstanding van Jezus die gevierd wordt. De 
Mattheus Passion van Bach wordt weer overal 
opgevoerd. Het zijn toch speciale dagen, voor 
ieder op zijn eigen manier. 
 
Afgelopen voorjaar deed ik mee aan het stok-
rozenproject. Kleine plantjes zijn de grond in-
gegaan en daarnaast ook heel veel zaadjes. Ik 
heb absoluut geen groene vingers, maar ging 
dapper aan de slag, met water geven. Elke dag 
water geven. Dat betekende dagelijks met een 
emmer en een gietertje de trap af en mijn stok-
roosjes besprenkelen. Met gevaar voor eigen 
leven i.vm. de langsrijdende trams. 
 
Het ging prima, de plantjes stonden er fris en 
vrolijk bij en tegen de muur van het Schenkvi-
aduct kwamen zowaar kleine plantjes omhoog. 

Heel kleine nieuwe stokroosjes, mijn baby-
tjes.  
 
Maar toen kwam de herfst en viel er water ge-
noeg voor de plantjes. Gevolgd door de winter 
waarin ik niet meer naar de stokrozen heb om-
gekeken. Maar nu vraag ik me af of ze er nog 
zijn. Zitten ze verstopt onder de grond. De 
stokroos schijnt een enorm sterke plant te zijn, 
die gewoon doorzet, door weer en wind en die 
op zal groeien.  
 
Ik zie alleen nog niets, ja het briefje aan de 
binnenkant van mijn voordeur waar opstaat: 
NIET VERGETEN, STOKROZEN WATER 
GEVEN. 
 
Ik ben er nog niet mee begonnen, moet ik dat 
nu alweer gaan doen? Het lijkt me wel eigen-
lijk, het is tenslotte lente. Het moet me toch 
lukken om, net als in andere straten, zoals de 
Boomsluiterskade en de Uilebomen, om ook 
die stokrozen van mij straks mooi te zien 
bloeien. 
 
Gelukkig viel me op dat in de Pletterijstraat de 
stokrozen ook nog erg klein zijn of bijna weg 
lijken te zijn. Het ligt dus niet aan mij. Ik moet 
gewoon wachten op meer zon en ze weer flink 
water gaan geven en misschien tegen ze pra-
ten. Wie weet helpt dat.  
 
Mocht het me onverhoopt niet lukken de stok-
rozen te laten opgroeien dan ga ik maar genie-
ten van de plantenbakken die in de wijk staan 
en van de bloesembomen, die helemaal zonder 
hulp elk jaar weer in bloei komen.  
 

Ik wens iedereen een mooie lente !  

 

IN DE BUURT 
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Rivierennieuws 

 De werkzaamheden op de kruising  
Spui, Zieken en Pletterijkade zijn bijna afgerond. 
De nieuwe brug is half mei klaar.  
Daarna volgt nog het plaatsen van nieuwe kabels  

en leidingen en de herinrichting van het Zieken.  
Dit vindt plaats in de periode 20 juni – 21 juli . 
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