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Spreekuur 
HaagWonen  
en wijkagent 

1ste dinsdag 
van de maand 
19.00—20.00 u 

O3 
Zaanstraat 25 

 

Spreken 
met de 
politie? 

 
de wijkagent is  

elke dinsdag van  
15.30—16.30  

     aanwezig in O3  
Zaanstraat 

25 

Havenlicht  
op zondag. 

 
Vanaf januari 2018 

elke 4de zondag  
van de maand,  

van 14:30 – 16:00  
in O3. 

 
Meer informatie  

over de activiteiten op 
www.havenlicht.nl 

http://www.havenlicht.nl


Colofon 

Wijkkrant Bewonersorganisatie  
Rivierenbuurt/Spuikwartier 

 

20e jaargang - nummer 120 
Mei 2018 

 
Verschijnt 5x per kalenderjaar en wordt huis 
aan huis bezorgd. 
 
Oplage 3.300 stuks. 
 
Redactie en medewerkers aan deze krant:  
José Mendels  Hetty Gijzen 
Ilse Gales  Marja de Man 
Joke Wiersma 
 
Drukwerk:  Smiet Offset BV  
Lay-out:      Joke Wiersma  

 
Advertentietarieven 2018 

Prijs per keer op basis van heel jaar (5x) 
 

Gironummer BRS:NL62INGB0000500394 
 

Riviertje voor vraag en aanbod 
Gratis voor wijkbewoners: 35 woorden 

 
  

Bestuursleden bewonersorganisatie:  
Mw. A. Verwaal Voorzitter 
Dhr. M . Drabbe Penningmeester 
Mw. I. Gales  Beheerder 
Dhr. R. Maarse  Bestuurslid 
Mw. S. Kouwenhoven Bestuurslid 
 

 
 
 

Kopij inleveren nr. 121 
Voor 24 mei 2018 

 

Openingstijden secretariaat  

 

Dinsdagmiddag 12:30—15.00 uur 

Wijkkrant  
NIET BEZORGD? 

 

Voor nabezorging kunt u 
uw adres melden aan het 

secretariaat  
 

Tel: 070-820 01 87 
 

Of mail: 
 

info@brs-denhaag.nl 
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INFORMATIE & SERVICE 

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 80 
 070 250 70 70 

 

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 Welzijn 
Zaanstraat 25 
 820 01 84 

 
 

Wijkbus  
 820 01 84 

 

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 
Boomsluiterskade 299 
Artsenpraktijk van: Vrolijk, Legemaat, 
Stevens, Anema en De Jong 

 382 4777 
 

Apotheek de Volharding 
Boomsluiterskade 299 
 315 3636.  
 

Fysiotherapie BBP 
Blessurebehandeling en -preventie 
Boomsluiterskade 299 
 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 36 05 
Email: c.vandersluis@hwwzorg.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvullingen en verbeteringen 
van deze lijst zijn welkom! 
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4 mei herdenking 

Vrijdag 4 mei vindt weer de jaarlijkse herdenking plaats bij 
het beeld voor het voormalige Joodse Weeshuis in de  
Pletterijstraat ter hoogte van nummer 66.  
 
Hier werden op 6 maart 1943 alle kinderen en hun verzorgers 
weggehaald. Slechts een paar kinderen overleefden de  
oorlog. 
 
De herdenking begint om 19.45 uur en eindigt rond  
20.15 uur.  
 
Wij nodigen alle wijkbewoners, maar vooral ook ouders met 
kinderen uit om deze herdenking bij te komen wonen. 
We vinden het fijn als er bloemen worden meegenomen, die 
kunnen na de twee minuten stilte om 20.00 uur, bij het beeld 
worden neergelegd. 
 
Als u iets anders wilt doen (een gedicht voordragen, lied zin-
gen enz.) kunt u zich ter plekke aanmelden vanaf 19.30 uur. 

4 MEI HERDENKING BIJ HET  
VOORMALIGE JOODSE WEESHUIS AAN DE PLETTERIJSTRAAT 

Wilt u ook meepraten en meedenken over de leefbaarheid in de Rivierenbuurt ?  
 
 
Dan bent u van harte welkom op de leefbaarheidsvergaderingen van de BRS (bewonersorganisatie 
Rivierenbuurt—Spuikwartier.  
 
We bespreken dan thema’s als verkeer, parkeren, afval, weesfietsen, overlast, etc. met elkaar. 
Bij deze vergaderingen zijn ook vertegenwoordigers van de politie, gemeente en  
Woningcorporaties aanwezig, zodat er korte lijnen zijn.  
 
In 2018 doen we dat op de volgende donderdagavonden:  
 
28 juni, 13 september, 13 december, om 19.00 uur in O3, Zaanstraat 25.  
 
Ook houden we twee keer per jaar een wijkschouw, 
Op 17 mei en op 25 oktober. We vertrekken dan om 18.00 uur, ook vanaf O3, Zaanstraat 25  
 
 

U bent allen van harte welkom !!  
 

 

Werkgroep leefbaarheid 



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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Zowel kinderen als volwassenen zijn van harte welkom.  
Behandelingen vinden in overleg plaats, voor uitgebreide behandelingen krijgt u een begroting. 

Ingeschreven bij de kwaliteitsregister voor tandarts en mondhygiënist (KRT en KRM) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammunitiehaven 317 
2511 XL Den Haag 

 070-3602023 

 info@dejordaanmondzorg.nl  

  www.dejordaanmondzorg.nl  

 De Jordaan, mondzorg  

 
Uw tanden en kiezen kunnen 

een leven lang mee! 
  

De tandarts en mondhygiënist zorgen gezamenlijk voor 
onder meer: 
 

• Goede mondgezondheid door preventie en 
voorlichting 

• Professionele gebitsreinigingen 
• Periodieke controles, vullingen,  

wortelkanaalbehandelingen, kronen e.d. 
• Prothesen  

Zoals jullie allen weten gebeurt er in en rondom de Rivierenbuurt veel. 
 

Daarom is er op de website van de Gemeente Den Haag  
speciale aandacht voor de projecten in de Rivierenbuurt.  

Nieuwe ontwikkelingen rondom de verschillende projecten zijn  
op of via deze pagina te volgen. 

Bekijk de website dus regelmatig. 
 

De link is: 
 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/rivierenbuurt-in-ontwikkeling-wat-gebeurt
-er-in-2018-.htm 

mailto:info@dejordaanmondzorg.nl
http://www.dejordaanmondzorg.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJuNTp8p_YAhVEL1AKHQ5JDt8QjRwIBw&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/telefoon_720146.htm&psig=AOvVaw2u8E62EatDeGuddWADjjBf&ust=1514110364047644
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig45-w8p_YAhWDmLQKHc-mAuYQjRwIBw&url=https://www.fotokaartensfeerenstijl.nl/blanco-envelop.html&psig=AOvVaw2toVBjZaq3ELoI03410hPy&ust=1514110250883072
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwityrOe85_YAhXHaFAKHaaZDsgQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Globe_icon.svg&psig=AOvVaw1Jpoc6aocYhyUSJ3CLGLxm&ust=1514110453339699
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.engadget.com/2013/05/13/facebook-for-ios-updated-with-enhanced-photo-options/&psig=AOvVaw1n6e6TdDESvzMOXkL8uJ-k&ust=1514110528516055
https://outlook.xtra.nl/owa/redir.aspx?SURL=IyHIu6CkJiiQHpF24nzq1WwV6nda44Qm9CoS7jS26fkbnJxNRaTVCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGQAZQBuAGgAYQBhAGcALgBuAGwALwBuAGwALwBpAG4ALQBkAGUALQBzAHQAYQBkAC8AdwBvAG4AZQBuAC0AZQBuAC0AYgBvAHUAdwBlAG4ALwBiAG8AdQB3AHAAcgBvAGo
https://outlook.xtra.nl/owa/redir.aspx?SURL=IyHIu6CkJiiQHpF24nzq1WwV6nda44Qm9CoS7jS26fkbnJxNRaTVCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGQAZQBuAGgAYQBhAGcALgBuAGwALwBuAGwALwBpAG4ALQBkAGUALQBzAHQAYQBkAC8AdwBvAG4AZQBuAC0AZQBuAC0AYgBvAHUAdwBlAG4ALwBiAG8AdQB3AHAAcgBvAGo
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Lekkernassuh versmarkt bij O3! 
Wil je ook verse groenten uit de regio, geteeld zonder gif / kunstmest en zonder verpakkings 
materiaal en dan ook nog in de buurt af te halen? Dat kan!  
Kom naar de nieuwe Lekkernassuh versmarkt bij O3 (Zaanstraat 25)  
iedere woensdag tussen 12.15 en 13.30 uur.  
Hoe werkt het?  
Registreer je voor zondag 20.00 op www.lekkernassuh.org, zorg dat je als locatie de Zaanstraat 
selecteert. Dan kun je de woensdag daarop een groentepakket ophalen en betalen  
(€ 6,50). Op vrijdag ontvang je een mail met de samenstelling van het pakket de komende week en 
dan kun je kiezen of je het pakket wilt ontvangen of dat je je status op “pauze” zet.  
In de losse verkoop is er ook wilde weide kaas te koop en je kunt per email desembrood bestellen 
van zorgbakkerij Het Blauwe Hek. 

Creatieve verwenmiddag van Coöperatie Eva 
 

Op zaterdag 14 april hebben we met Coöperatie Eva bij O3 een workshopmiddag georganiseerd 
waar je je mooi kon maken of zelf iets moois kon maken. De mediatheek van O3 werd omgetoverd 
tot een beauty salon met o.a. handmassages, manicure, gellac, haar invlechten en make-up. Ook 
kon je sieraden maken en was er een knutseltafel voor de kinderen.  
 

Met deze workshops hebben we geld ingezameld voor onze crowdfundingscampagne bij Voor je 
buurt:www.voorjebuurt.nl/nl/projects/cooperatie-eva. De donaties zijn bestemd voor de coöpera-
tieleden om hun eigen ondernemingen op te zetten en worden verdubbeld door Stichting Doen en 
de Gemeente Den Haag. Help je mee om ons doel te halen? Doneren kan nog tot 1 mei. 

 

Coöperatieve Eva  

http://www.lekkernassuh.org
https://outlook.xtra.nl/owa/redir.aspx?SURL=6ByQ6OEh6W33cGfbWx5s2T1f2hfGfXqApbon5bcpOWDzIEt8QKTVCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB2AG8AbwByAGoAZQBiAHUAdQByAHQALgBuAGwALwBuAGwALwBwAHIAbwBqAGUAYwB0AHMALwBjAG8AbwBwAGUAcgBhAHQAaQBlAC0AZQB2AGEA&URL=http%3a%2f%2fwww.v


Dauwtrappen met Havenlicht op  
Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei. 
 
Wijkbewoners verzamelen zich met de fiets bij 
Scheldestraat 105 en we vertrekken om 7:00 uur. 
Of kom zelf naar Strandpaviljoen Klein Ockenburg, 
Strandweg 22 (zuiderstrand) om 7:45. Vanaf daar 
gaan we lopen over de Zandmotor. Een natuurge-
bied bij Kijkduin, dat in 2011 is aangelegd om de 
kust te beschermen. Wat is er vanaf die tijd veran-
derd?  Wat krijgen we te zien?  Welke vogels?  
Nieuwe plantjes? Bodemdiertjes? Hopelijk zien we 
ook zeehonden… We gaan op pad o.l.v. natuurgids 
Gijsbert, die ons vertelt wat er de afgelopen jaren is 
gebeurd in dit natuurgebied. Na afloop tijd voor een 
pauze bij het strandpaviljoen en natuurlijk staan we 
ook even stil bij de betekenis van deze dag.  
 
Aanmelden kan via info@havenlicht.nl of  
app naar 06-19800406 
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Spaarneplein 

Spaarneplein in Rivierenbuurt groener en aangenamer 
 
 
Een fijne ontmoetingsplek in de wijk, mooie groenvakken en ruimte voor kleine evenemen-
ten. De belangrijkste entree in de Rivierenbuurt, het Spaarneplein, heeft een forse opknap-
beurt gehad. Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte, VVD) heeft het heringerichte plein 
samen met de bewoners in gebruik genomen.  
 
 
Het Spaarneplein is één van de vele pleinen die behoort tot de stadsbrede pleinenaanpak. Boude-
wijn Revis: "Deze aanpak begint zijn vruchten af te werpen. We doen dit in de hele stad, pleinen 
mooier maken omdat pleinen een belangrijke sociale functie hebben. Daar ontmoet je elkaar, daar 
hoor je wat er in je buurt speelt en daar kun je genieten van een mooie aangename omgeving. Bo-
vendien geeft het ook een lokale impuls aan de economie, omdat in een fijne omgeving nu een-
maal meer mensen komen die ook even een winkel in lopen." 
 
 
De vijf groenvakken die aangebracht zijn bestaan nu uit varens en grassen en zeker in het voorjaar 
geeft dat een vriendelijke uitstraling. Op de brede zitranden kan jong en oud lekker gaan zitten. 
Ook is de verkeerssnelheid aangepast naar 30 km/u. Daarnaast is het trottoir voor de New World 
Campus verbreed en dat biedt ruimte voor kleine evenementen, zoals festival Plein en Publiek.  
 

Zowel de inrichting als de functie van het plein zijn voortgekomen  
uit de wensen van de omwonenden en de New World Campus.  

Zij wilden graag een levendig plein. 
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Samen maken we de Rivierenbuurt 

groener en mooier 

Spaarneplein opgeknapt. 
 

 
Op 14 maart werd het hernieuwde Spaarneplein officieel opgele-
verd. Het ging gepaard met een klein feestje waarbij de buurt, de 
mensen van de New World Campus en wethouder Boudewijn Re-
vis aanwezig waren. Het ziet er prachtig uit. Met dank aan de 
mensen van groenvoorziening van de gemeente voor de aanplant 
en het FlexCollege uit de Gouwestraat voor de overheerlijke  
hapjes en smoothies.   
 
 
 

 
 
Schoonmaakactiviteit FlexCollege en buurt. 
Het FlexCollege is gelegen in de Gouwestraat in een mooi authentiek gebouw waar voorheen de 
Jan van Nassauschool was gevestigd. Het college heeft haar binnenplaats mooi ingericht met bo-
men, planten en een kas. Het idee is om dit nog uit te breiden met moestuinbakken. Dit alles wordt 
onder andere gebruikt voor de praktijklessen van de leerlingen. De school wil ook graag samen-
werken met de buurt en daarom organiseerde ze op woensdag 21 maart, samen met Zebra een 
schoonmaakdag. Gewapend met bezems, vuilniszakken en onkruidmessen trokken een aantal leer-
lingen samen met buurtbewoners en de kinderraad de wijk in om alles schoon te maken. Verder 
stonden de straten vol met wees- en sloopfietsen. Deze staan dan tegen de bomen en de zogenaam-
de fietsnietjes aan. Een rot gezicht. Je kunt er niet bij om schoon te maken, de nietjes staan vol zo-
dat niemand meer een gewoon rijdende fiets kwijt kan en ook is het niet de bedoeling om de 
boomkransen vol met oude fietsen te gooien. We hebben dit gemeld bij het Handhavingsteam en er 
is onmiddellijk actie ondernomen. Bewoners hebben al aangekondigd om deze zomer wat meer 
groen in de straten te willen hebben. Rond de boomkransen en aan de gevel is dat goed mogelijk. 
Op naar een groenere en mooiere Gouwe en Vechtstraat.  
 
Laat de zomer maar komen! 

Lees verder op de volgende pagina  
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Samen maken we de Rivierenbuurt 

groener en mooier 

 Rivierenbuurt zuid. 
Dit stukje wijk ligt ingeklemd tussen de 
Rijswijkseweg, de spoorlijn, het Schenk-
viaduct en de Binckhorstlaan. Het loopt 
van de Scheepmakerstraat naar de Greb-
bestraat, met een aantal straten ertussen. 
Kortgeleden heeft de gemeente hier de 
herbestrating uitgevoerd. Op 24 maart 
hebben bewoners i.s.m. de Jeugdraad en 
Zebra plantenbakken tegen de gevels ge-
plaatst. Hiermee is een begin gemaakt om 
ook dit stukje buurt groener, levendiger en 
veiliger te maken. Want, er zijn inventari-
saties gedaan door bewoners om dit te re-
aliseren. Bewoners hebben aangegeven 
wat hun wensen zijn, zoals grotere bloem-
bakken op open plekken, wat begroeiing 
tegen enkele kale gevels, plaatsen extra 

bomen om illegaal parkeren tegen te gaan, sedum daken, afschermen boomspiegels en bloemen en 
planten plaatsen. Het idee is uiteindelijk om een werkgroep van bewoners en gemeente te vormen 
voor de realisatie van deze gezamenlijke wensen.  
Ook de jeugdraad levert een bijdrage aan de buurt. Naast hun bijdrage aan het plaatsen van de 
plantenbakken in Rivierenbuurt zuid, hebben zij ook nagedacht over een betere inrichting van het 
hoekje achter in de Grebbestraat. Het is er nu ongezellig en kaal. Een ergernis van bewoners. Dit 
kan echt beter worden gebruikt, vinden bewoners en jeugdraad. Er zijn veel waardevolle ideeën 
gekomen om dit anders in te richten, zodat het in ieder geval (weer) gebruikt kan gaan worden door 
verschillende leeftijdsgroepen. Naast dit terrein liggen een heleboel stenen met de oorspronkelijke 
bedoeling er auto’s te parkeren. Maar volgens de bewoners wordt hier bijna nooit geparkeerd. Dus 
dat kan weg. Groen en spelen lijkt hier de oplossing.  
Bewoners gaan hier samen met de jeugdraad en gemeente een plan voor ontwerpen en financiering 
zoeken voor de uitvoering.  
Geweldig toch? 
 
De jeugdraad  
een aanwinst voor de buurt 
Waarschijnlijk heeft u al eens kennisge-
maakt met de leden van de jeugdraad. Het 
zijn 15 jongeren uit de wijk die gezamen-
lijk meedenken over verbeteringen in de 
buurt en ook meedoen met de uitvoering 
van activiteiten. Ze bestaan inmiddels 
anderhalf jaar. Het idee erachter is: door 
serieus naar de jongeren te luisteren en ze 
mee te laten doen, krijgen ze een kans om 
meer verantwoordelijkheid te pakken 
voor de buurt. En dat lukt aardig. De jon-
geren hebben een voorbeeldfunctie voor 
andere jongeren in de wijk. De groep 
krijgt ondersteuning van Yassine van  
Zebra. 
 
Hetty Gijzen 
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Pannenkoekenactie  

Vrijdag 16 maart was de landelijke pannenkoekenactie, 
waaraan ook de Rivierenbuurt deelnam 

Hieronder een beeldverslag 



 

Kinderraad  

13 

Voorjaarsactie Kinderraad 

De kinderraad Junior heeft tijdens de paasactie zakjes met eitjes feestelijk ver-
pakt, en met bloembakken van de gemeente uitgedeeld bij HWW zorg en bij de 

ouderen van het eethuisje  



 

Schoonmaak 
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IN DE BUURT 17 

Inmiddels is April begonnen 
met miezerregen en soms was 
het gewoon nat en guur.  
Ja we weten wel ‘Maart roert 
zijn staart’ en ‘April doet wat 
hij wil’ of ‘Aprilletje zoet 
heeft soms een witte hoed’. 
Al die oude spreekwoorden 
en gezegdes kloppen vaak. 
 

Toch zit ik nu schrijvend in de zon te wachten 
op “Code Oranje”.  Ik weet niet eens waarvoor 
de code is afgegeven. Voor onweer en regen ge-
loof ik, de komende middag of avond. 
Nederland is een goed land. We staan zeker in 
de Top10 van meest welvarende landen en ook 
in de Top10 van de gelukkigste landen. Dat 
geldt niet voor alle Nederlanders vrees ik, maar 
wel voor de meesten. Overigens: onder Neder-
landers versta ik: alle mensen die in Nederland 
wonen. Laat daar geen misverstand over zijn. 
Maar goed, ondanks de rijkdom en het geluk wil 
ik ook naar de zon en het liefst om er te blijven. 
En veel Nederlanders willen dat. Kijk maar naar 
“Ik vertrek” of “Droomhuis gezocht”. 
Veel mensen zijn op zoek naar een betere plek. 
Of misschien zoeken ze het avontuur. Dat zoek 
ik in ieder geval niet. Ik ben niet zo’n waaghals, 
maar naar Spanje verhuizen lijkt me wel wat. 
Strand, zon, zee, lekker eten, en eh wat ik dan 
ook nog wil: stoppen met werken.  Als je binnen 
moet zitten voor je werk als je bijvoorbeeld 
bankmedewerker of buschauffeur bent dan lijkt 
me dat heel warm en vermoeiend en zeker niet 
leuk. 
Ik heb wel eens een Spanjaard horen verzuchten: 

Alsjeblieft laat het gaan regenen. Het is er vaak 
te heet en te droog en we kennen van TV de bos-
branden. Nou ja DAAR wil ik niet heen! Het 
moet wel leuk blijven. En misschien toch een 
beetje werken? Rondleidingen geven, ergens 
helpen of zo. Maar dan alleen als ik er zin in 
heb. Want de hele dag met je cocktail op een 
strandstoel naar de zee staren en daarna siesta 
houden en vervolgens weer gaan eten voordat je 
gaat slapen, dat wordt op den duur vast ook saai.  
En ik wil geen bed & breakfast beginnen, want 
die mensen zie ik meer werken dan ik in Neder-
land doe. En als er dan iets misgaat dan komt de 
loodgieter morgen of overmorgen of nog later. 
Ze doen het rustig aan in die hitte. 

             
Dus het wordt uiteindelijk een vakantie naar 
Spanje en daarna gewoon in een park om de 
hoek gaan zitten in de zon. Het Zuiderpark, het 
Westbroekpark, het Huijgenspark of het strand. 
De zee en misschien is er hier dan ook zon! Ach 
het lijkt allemaal zo mooi, maar ik wacht nog 
even. 

 

Schoonmaakactie met Havenlicht en de Kinderraad en wie maar wil! 
Zaterdagmiddag 2 juni van 14:00 – 16:00 

 
Het gaat om het niemandsgebied rondom het Deltaplantsoen. Het plein zelf wordt schoongehou-
den. De straten erom heen ook. Maar de heg rondom het plein ligt vol met afval. Dat vinden we 
jammer, want er zijn veel vogels (o.a.mussen)  hier. Jammer als ze ziek worden doordat ze plastic 
eten… Enne afval is niet alleen vies, maar je kan er ook iets leuks mee doen. Daar gaan we mee 
aan de slag met elkaar! 
 

Red vogels! Maak een kunstwerk van afval! Kom en doe mee! 
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Wie helpt ons aan een nieuw onderkomen? 
 

Al een aantal keer heeft u in dit wijkblad kunnen lezen over het wel en wee van de Kleiclub, die 
ruimte huurt in verzorgingshuis Rivierenbuurt aan de Christoffel Plantijnstraat. Zoals u wellicht 
weet, wordt dit huis de komende maanden grondig gerenoveerd om daarmee volledig te voldoen 
aan de eisen van deze tijd. 
Dat betekent dat ook de Kleiclub een ander onderkomen moet vinden. En dat valt niet mee! Van-
daar deze oproep in het wijkblad. Uiterlijk 1 juni 2018 moeten wij verhuizen. 
 

Wij willen de Kleiclub graag voor de wijk behouden. Onze Kleiclub bestaat al 50 jaar en zonder 
een nieuw onderkomen gaat onze club ter ziele. 
 

Wij zoeken een ruimte waarin wij al onze klei, glazuren en overige spullen in kwijt kunnen, even-
als onze oven. Ook is er in deze ruimte plaats om onze werkstukken neer te kunnen zetten. Daar-
naast hebben wij ook nog ruimte nodig om in te kunnen werken. Dat doen wij op woensdag, zowel 
in de ochtend, als in de middag. De ruimte met onze spullen willen wij af kunnen sluiten, voor de 
ruimte waar wij in werken is dat minder van belang, Deze kunnen wij ook delen met andere groe-
pen. die in de wijk actief zijn. 
 

Heeft u ruimte beschikbaar die u wilt verhuren, of kent u iemand die over ruimte beschikt dan ko-
men wij graag in contact met u. Stuur een mailtje naar c.degroot@gmail.com of koosvanden-
bree@xs4all.nl of bel met Koos 0641323202 of Crien 0626761834 voor meer informatie. 
 

Geschreven door Maria van Duijn. 
 

 

Kleiclub zoekt ruimte 

advertentie 




