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INFORMATIE & SERVICE
Klachten /schademeldingen
In de openbare ruimte

Verlichting, bestrating, speelgelegenheid, 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

Openingstijden secretariaat
Dinsdag
Donderdag

09.30—12.00
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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Zaanstraat 25
 820 01 83

Zebra
Zaanstraat 25
 820 01 84
Daan Dak
Kim Dak
Wijkbus18
Lamgroen
A. Vlackstraat 3
2511
XE01
Den
 820
84Haag 2515 XT Den Haag
 750 21 10 (Klantadvies)

Peuterspeelzaal de boskabouter
Zaanstraat 25
 06-43395254
Havenlicht
Scheldestaat 105
 415 3027

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
Marije Berkel
di.-do.-vr.

Fieke vd Elsenma.-di.-wo.

 06-284 49190

 06-463 611 45

Apotheek de Volharding
Boomsluiterskade
 315 3636.
Apotheek de Doc
Nieuwe Haven 171
2511 XJ Den Haag
 3455005.
Fysiotherapie BBP

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

Aanvullingen en verbeteringen
van deze lijst zijn welkom!

Rivierenbuurt

Vrijdag 3 juni hebben vele ouderen (en ook een aantal
kinderen) uit onze wijk genoten van Willeke Alberti !!
Ria, dank voor de organisatie van dit geweldige
optreden !!
Hieronder een beeldverslag
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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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Nieuw huis nieuwe buurt.
Sinds december 2015 woon ik in een nieuwbouwwoning aan de Lekstraat dat gebouwd is onder de
projectnaam Maas14. 9 woningen aan de Lekstraat, 2 in de Amstelstraat en 3 in de Maasstraat. De
woningen maken onderdeel uit van een stuk Rivierenbuurt dat in fasen is vernieuwd. Dit nieuwe
deel van de wijk dat ontworpen is door Marlies Rohmer Architects & Urbanists ziet er heel fraai
uit; bijzonder ontwerp aan de buitenkant en binnenin heel praktisch en eenvoudig. Er wordt nu nog
een bouwblok neergezet aan de Lekstraat door aannemer Waal en naar verwachting is dat over enkele maanden klaar.
Ondanks dat ik als kind/jongere hier wel kwam voor de Judoles in het clubgebouw van ENO kende
ik de wijk niet heel erg goed. Maar we zijn hier snel gewend.
Het voordeel van deze nieuwe buurt is dat je al snel in het proces van de bouw de nieuwe buren
leert kennen. Dat is winst, want je weet elkaar dan gemakkelijk te vinden en aan te spreken. Het
wordt al snel vertrouwd en gemoedelijk en je kunt veel aan elkaar hebben.
Het is prettig om hier te wonen. Langs de mooie grachten loop je zo naar het centrum. Er is altijd
wel iets te zien, een hele sliert jonge eenden of meerkoetjes die veel ‘publiek’ trekken, in de zomer
mooie bloembakken aan de bruggen en buurtbewoners op bankjes genietend van de zon en groetend naar de voorbijgangers. Heel leuk hoe mensen de straat mooi maken met stokrozen en ander
groen. Natuurlijk het gemak van het openbaar vervoer, je kunt met alles wat er uit het station vertrekt zo goed als overal wel komen. Het aanbod van voorzieningen is redelijk compleet zoals de
apotheek, huisarts, tandarts, school, kinderopvangcentra, de bewonersorganisatie en niet te vergeten de prachtige speelvoorziening. Dit alles zo’n beetje om de hoek. Een gezellig Spaans restaurant
met een boot aan de gracht op de Uilebomen en een kleine maar fijne buurtsuper aan de Zwarteweg waar je verse producten kan kopen en biologische eieren, waar je vriendelijk wordt geholpen
en andere buurtbewoners tegenkomt.
Dat komt wel goed hier in de Rivierenbuurt.
Hetty Gijzen
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advertentie

Rivierennieuws
Meer stokrozen…
Afgelopen winter groeiden in het WoonZorgCentrum Rivierenbuurt kleine stokroos plantjes.
Een aantal bewoners deed mee aan de Havenlichtactie om voor iets kwetsbaars te zorgen.
Ze kregen een heel klein stekje.

De bewoners gaven water en aandacht en de
tere plantjes groeiden
door.
In april hielp de
Kinderraad om de stokroosplantjes bij de
boomspiegels, voor het
WZC, te planten.
Bewoners geven water en aandacht. Nu buitenshuis.
En zo kijken we uit naar volgend jaar
als deze plantjes gaan bloeien.

Gerrie de Wilde

Rivierennieuws
De jongeren van de jeugdraad uit rivierenbuurt hebben iets
geniaals bedacht, namelijk een inzamelingsactie van kleding
voor de vluchtelingen. Ze wilden graag iets doen om de
vluchtelingen te helpen en hebben ook een flyer gemaakt die
ze hebben uitgedeeld in de buurt.
De inzamelingsactie is eigenlijk tot 22 juni maar voor jullie
lezers van de wijkkrant is het mogelijk om tot 7 juli kleding
te kunnen doneren. Mocht u nog kleding willen doneren of
vragen hebben kunt u altijd een e-mail sturen naar:
d.cameron@xtra.nl of bellen naar 06-43395205

Bestuur, vrijwilligers en medewerkers van de
Bewonersorganisatie Rivierenbuurt /Spuikwartier
wensen iedereen een hele fijne zomer toe !!
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Rijswijkse plein en Jan Toorop
Kunstenaar Jan Toorop en het Rijswijkse Plein
De in Indië geboren Jan Toorop (Poerworedjo, 1858-1928),
beeldend kunstenaar van beroep, trok mijn aandacht, toen ik
scooterde over het Rijswijkse Plein. Op de altijd in het oog
springende billboard op het Rijswijkse Plein staat de aankondiging van Jan Toorop wiens kunst tot 29 mei dit jaar te zien was
in het Gemeentemuseum. Ik herkende de foto direct. Zijn werk
is wereldberoemd over de gehele wereld en samen met Van
Gogh en Mondriaan behoort Jan Toorop tot de belangrijkste Nederlandse kunstenaars uit de periode rond 1900. Zij inspireerden
vele kunstenaars. Van Toorop is bekend dat vooral Gustav
Klimt hem bewonderde.
De ouders van Toorop zijn net als hij zelf geboren in het voormalige Indië. "Hij is dus een Indo en dat schept een verwantschap", overpeinsde ik met een glimlach. Vrolijk scooterde ik
verder en besloot die tentoonstelling te gaan zien! Wel, die was
zeker de moeite waard. Toorop's werk wordt nog steeds geassocieerd met de stijl "Art Nouveau", ook bekend als "Jugendstil".
Deze is zelfs in de Rivierenbuurt nog te zien bij sommige gebouwen, al kende die stroming een korte maar hevige periode.
En tot vandaag de dag populair is gebleven.
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Rijswijkse plein en Jan Toorop

De beroemde lithografie "Slaolie" zullen velen herkennen van de affiche die in opdracht werd gemaakt van de Nederlandsche Oliefabriek, Delft. Daar zijn twee vrouwen met lange haren op een
affiche te zien in rijke gewaden. Juist die "Jugendstil" stijl heeft deze affiche een icoon gemaakt in
de kunstwereld en gaf de Nederlandse "Art Nouveau" de mindere bijnaam van "slaoliestijl". Ook
het Rijswijkse Plein toonde de billboard met een van deze "Slaolie" vrouwen.
Wat mij verder trof in de tentoonstelling over Toorop is zijn symbolistische stijl. Door de ontwikkeling van een religieus gerichte art-nouveaustijl sloeg Toorop de richting in van het symbolisme.
Hij maakte meerdere symbolische en religieuze werken, bekeerde zich op een gegeven moment
tot het rooms-katholieke geloof in de mystieke zin en woonde op verschillende adressen in Den
Haag. Zijn gevoel voor mystiek en religie tekende Toorop met gouache op papier in zijn
"Verkondiging van De Nieuwe mystiek", 1893. Zijn naam was reeds gevestigd, maar of deze
nieuwe stijl net zo ontvangen werd als zijn "Art-Nouveau" in die tijd betwijfel ik. Het publiek zag
ik in het Gemeentemuseumzeer gelukkig zeer geïnteresseerd kijken.
Ik lees in een der geplaatste toevoegingen dat Toorop verrukt was van de wilde en geheimzinnige
natuur van het oerwoud op Banka, Indonesië, en dat deze een onuitwisbare indruk op hem na liet.
Deze ervaringen prikkelden zijn fantasie en inspireerden het spel van bewegende lijnen in zijn
symbolische en religieuze werken. Toorop was misschien wel de eerste kunstenaar die in zijn
symboliek invloeden van het westen vermengde met die van het oosten. Toen ik weer over het
Rijswijkse Plein reed stuurde ik een welgemeende knipoog naar de billboard waarop Toorop te
zien is.
En ik voel me nog steeds verwant met deze bijzondere Indo-kunstenaar.
Roy James Döhne
Kunstfoto: deel van Delftsche Slaolie 1894
Lithografie 95 x 54 cm
Rijksmuseum Amsterdam
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Samenwerkweek 2016 Voorschool de Boskabouter O3
Dit jaar was het thema van onze samenwerkweek met kinderen en ouders ‘Lekker naar
buiten!’, de natuur in. We hebben van alles ontdekt in de natuur, we zijn naar het bos geweest om sporen van dieren te bekijken. Ook zijn we naar het strand geweest en zochten
de kinderen en hun ouders uit wat zij konden maken van water en zand. We hebben de
dieren bekeken in hun natuurlijk gedrag in de dierentuin. Al met al een natuurrijke week
voor ouders en kinderen.

Kerstmarkt Rivierenbuurt ?
Zaterdag 10 december 2016 15:00 – 21:00
Vind je het gezellig om langs kraampjes van een kerstmarkt te lopen? Even snuffelen tussen
de spulletjes die aangeboden worden? Verrast te worden door creatieve buurtbewoners die
hun producten tonen? Kerstkaarten van kinderen uit de wijk kopen die sparen voor een goed
doel? De heerlijke geuren van pasteitjes, oliebollen en versnaperingen op te snuiven? Dat
kan dit jaar ook in de Rivierenbuurt! Op het Deltaplantsoen en in het O3 gebouw. Het programma staat nog niet vast maar mogelijk kan een gelegenheidskoor van buurtbewoners
kerstliederen zingen en misschien lukt het wel om een levende kerststal met herders, schapen, konijnen en een kameel te laten komen!
Wil je als wijkbewoner aan de kerstgedachte vorm geven?
Vertel het ons.
Heb je wat te koop, wil je graag laten zien waar je trots op bent,
of vind je het fijn om samen te zingen;
Meld je dan aan via kerstmarkt@havenlicht.nl of SMS je bericht naar 06-492.05.108.
Huurprijs per kraam: 10 euro.
Om de kerstmarkt door te laten gaan moeten er
eind augustus minimaal 20 kramen verhuurd zijn!
Zie voor meer informatie de site www.havenlicht.nl/kerstmarkt
Roel de Wilde, John Verhoeff
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Uitstapjes Kindercentrum Dikkie Dik
Dikkie Dik wordt van binnen compleet vernieuwd! U heeft ons een tijdje niet in de buurt gezien.
Wij logeren bij kindercentrum Pollewop. Half juni hopen we weer terug te zijn bij Dikkie Dik.
Op vrijdag 1 juli is er een feestelijke opening, u bent van harte welkom om een kijkje te komen
nemen.
In april stond het VVE-thema in het teken van de “Lente”. We hebben met kinderen en ouders
een uitstapje georganiseerd naar de kinderboerderij in Mariahoeve, een mooie boerderij met veel
jonge dieren. Het was leuk om daar een bezoekje te brengen, de kinderen genoten ervan.

In mei hebben we gewerkt met het thema “Kunst”! Het maandelijkse uitstapje met ouders en
kinderen ging deze keer naar het kinderboekenmuseum. De kinderen vonden het al spannend om
met de tram te gaan. Onderweg zijn we ook nog dwars door het Centraal Station gelopen om nog
even naar de treinen te kijken. In het museum was een tentoonstelling van Kikker en zijn vrienden. Het was leuk om te zien hoe de ruimtes zijn ingericht met onderdelen van een kinderboek.
De kinderen hebben zich enorm vermaakt!
Ter afsluiting van het thema hebben wij een echte kunsttentoonstelling gemaakt met de kinderen.
De opening van de tentoonstelling vond plaats in het bijzijn van kinderen en ouders, waarna de
kunstwerken bewonderd konden worden.
Het volgende thema waar wij mee aan de slag gaan is “verkeer”. We gaan tijdens dit thema terug
verhuizen naar Dikkie Dik. Het is leuk om naar de grote verhuiswagen te kijken en wie weet mogen er een paar kinderen in de auto zitten.

Mocht u een kijkje willen nemen in het
“nieuwe” centrum
dan bent u van harte welkom.
Wilt u wel even een belletje van tevoren geven zodat het kunnen inplannen?
Het telefoonnummer van Dikkie Dik is
070-3120017.
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KINDERRAAD
De laatste weken zijn we druk bezig geweest met het
voorbereiden van de nationale buitenspeeldag.
In groepjes van 4 gingen we activiteiten bedenken die
we die middag konden gaan doen. We moesten ook
bedenken wat voor spullen we dan nodig zouden hebben. Daarna gingen we met de juf naar de Action. Per
groepje kregen we geld en we moesten goed opletten,
dat we daar mee uit zouden komen. Dat lukte niet
helemaal, we hadden allemaal iets meer uitgegeven.
Met tassen vol spullen gingen we weer terug.
Op 8 juni was de buitenspeeldag op het deltaplantsoen. Gelukkig was het heel mooi weer. De kinderraad had een heleboel activiteiten bedacht. We
hadden een beautykraam, met nagellak en make-up. Ook kon je je haar laten doen. We gingen bellenblaas uitdelen, in plaats van snoep.
Er waren waterspelletjes, er was een wedstrijd touwtje springen. Kinderen konden zich laten
schminken.We hebben het heel druk gehad en gelukkig waren er ook nog andere kinderen, die wilden helpen bij de spelletjes.
Toen de activiteiten afgelopen waren, hebben we met zijn allen nog alle troep van de grond
opgeruimd en we hebben het plein weer netjes schoon geveegd.
Groetjes van de kinderraad!
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IN DE BUURT 6
Zelfde schrijfster
met andere verhalen.
Vanaf nu ga ik u
vertellen wat ik
zie of hoor
“in de buurt”.
Dat zal vaak
gaan over onze
eigen Rivierenbuurt, maar
soms ook over
iets wat elders is
gebeurd, bijvoorbeeld in het centrum of op een van de twee
stations. Zeker is dat het zal gaan over een
plek die u kent.

Een weekje weg
Ik ben een weekje op vakantie geweest, naar
de zon. De hele week geen Nederlands gehoord. Ook geen Nederlandse krant gezien of
gelezen. Wat gebeurt er als je er een week niet
bent?

Maar gelukkig zijn er ook positieve dingen te
melden : de zomerfestiviteiten gaan weer van
start: De TongTongFair op het Malieveld, een
bierfestijn in het Westbroekpark en het Zeeheldenfestival. Er is een soort Montmartre gebeuren op dit moment aan de gang.
Het weer in Nederland valt me mee. Het is ook
hier 21 graden, al is het nu wel erg bewolkt
aan het worden. Mijn plantjes hebben het
weekje zonder mij overleefd.
Kortom: ik heb Nederland niet gemist en Nederland mij ook niet, maar ik ben toch blij
weer thuis te zijn.
Vakantie is heerlijk, maar ook vermoeiend.
Veel nieuwe indrukken en de warmte daar.
Meer mensen en lawaai om je heen en andere
talen natuurlijk.
Zelfs de vogels zijn anders in het zuiden. De
meeuwen duiken het zwembad in. De zwaluwen vliegen voortdurend rakelings langs het
balkon. De musjes nestelen in de balkonnetjes
van de appartementjes en ik heb zelfs een paar
keer een Hop gespot. Wat een mooie vogel!

Er was onweer boven Europa: Frankrijk,
Duitsland en ook in delen van Nederland. Niet
boven Den Haag. Gelukkig maar, want ik zat
in het vliegtuig op weg terug. Er was aardig
wat turbulentie.
Het eerste wat ik bij aankomst hoorde was dat
er een ongeluk was gebeurd in de buurt van
het Centraal Station. Er is een mevrouw overleden, doordat een onderdeel van een steiger
viel en bovenop haar terecht kwam. Verschrikkelijk!
Bij de Albert Heijn waar ik vanmorgen was
werd ook gesproken over een overlijden. Er
was een collega overleden van deze vestiging.
Even dacht ik dat het om dezelfde persoon zou
gaan, maar dat blijkt niet zo te zijn. Wat het
alleen maar erger maakt, want dan zijn er 2
personen overleden. En ik vrees dat het in die
week nog veel meer waren.
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We reizen allemaal op onze eigen manier: de
één blijft het liefst thuis of wil niet vliegen. De
ander wil zo ver mogelijk en zo veel mogelijk
zien. Ik hou van het reizen naar een vertrouwde plek. Waar ik dezelfde mensen als het jaar
daar voor hoop terug te zien.
Gelukkig ben en blijf ik voorlopig in ”El Barrio”, nee, niet het restaurant, maar “de buurt”.
Totdat ik weer wegvlieg: naar mijn vertrouwde eiland Mallorca. Al heel veel jaar.

Rivierennieuws
De NWC viert het eenjarig bestaan!
Een jaar geleden betrok de New World Campus (NWC) het statige gebouw aan het Spaarneplein.
Missie: het samenbrengen van ondernemers, overheid, NGO’s, impact investeerders en kennisinstellingen. Als broedplek voor duurzame innovatie dient de NWC als ontmoetingsplek waar
verbindingen worden gelegd tussen partijen die elkaar anders niet zo snel zouden hebben gevonden. En zo ook wordt ook de buurt betrokken bij wat er binnen de muren van de NWC zich afspeeld. Op de binnenplaats van de NWC is er een heuze moestuin ontsproten op initiatief van het
bewonersinitiatief het Klaverblad. De afgelopen maanden zijn steeds meer buurtbewoners te
vinden die de planten onderhouden. Nu groeien er nu aardbeien, sla en appels op de binnenplaats.
De eerste oogst is al binnen gehaald en op de viering van het eenjarig bestaan van de NWC met
een echt buurtfeest zetten we nog een stapje bij.

Tijdens de verjaardag van de NWC begonnen we namelijk met de Green Challenge! NWC leden
en buurtbewoners namen het op zich om de NWC nog eens extra te vergroenen. Er werden stokrozen gepland, bomen gepot, moestuintjes verrijkt en kruidentuintjes gevlochten van oude plastic
flessen en touw. En tegelijkertijd werd de BBQ aangestoken en opgestookt om iedereen te voorzien van een heerlijke spies garnalan, een vega burger of worstje.
De New World Campus; Het is een
vruchtbare grond. Zo bleek ook weer
tijdens het buurtfeest. Iedereen zet
zich vol enthousiasme in en deelt de
passie om de wereld een stap vooruit
te brengen.
New World Campus: ‘Dank namens
het hele NWC Team aan iedereen die
zich heeft ingezet het afgelopen jaar
voor de NWC. Wij zijn trots om hier
te mogen staan en mee mogen genieten van jullie energie.
Die betere wereld, die maken we
samen.’
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