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Kopij inleveren nr. 122
Voor 1 september 2018

Politie geen spoed

Algemeen: 0900 – 8844

Politie-Brandweer-Ambulance
Alarmnummer: 112

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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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

Meld Misdaad Anoniem:
 0800 7000 (gratis)

Apotheek de Volharding
Boomsluiterskade 299
 315 3636.

Dierenambulance Den Haag
 328 28 28

Fysiotherapie BBP

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

Openingstijden secretariaat

Doktersnachtdienst SMASH
Voor spoedeisende hulp

Zaanstraat 25
 820 01 83

Zebra Welzijn
Zaanstraat 25
 820 01 84

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

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
Aanvullingen en verbeteringen
van deze lijst zijn welkom!

4 mei herdenking
Een fotoverslag

Groen pareltje in de Eemstraat
Op donderdag 17 mei hield de werkgroep Leefbaarheid haar halfjaarlijkse wijkschouw.
Hierbij kijken de leden naar aandachtspunten in de openbare ruimte. Vaak gaat het om
zaken die hersteld dienen te worden. Deze keer viel in positieve zin ook het stuk rondom
Eemstraat 40 op, een klein stukje groene oase.
Dat mag dus letterlijk in de krant, onze complimenten !!
Er stonden hier al een aantal grote bloembakken. Daar zijn tijdens een laatst gehouden actie
in de Rivierenbuurt- Zuid ook gevelbakken bijgekomen. Ondertussen is er een voorstel bij
de gemeente Den Haag ingediend vanuit bewoners om ook grotere bloembakken op plekken
in de gehele Rivierenbuurt-Zuid te plaatsen. Een opmaat naar verdere vergroening ☺
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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!
Ammunitiehaven 317
2511 XL Den Haag
070-3602023
info@dejordaanmondzorg.nl

De tandarts en mondhygiënist zorgen gezamenlijk voor
onder meer:
•
•
•

www.dejordaanmondzorg.nl
De Jordaan, mondzorg

•

Goede mondgezondheid door preventie en
voorlichting
Professionele gebitsreinigingen
Periodieke controles, vullingen,
wortelkanaalbehandelingen, kronen e.d.
Prothesen

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)

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
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Nieuwe wijkagent &
nieuw bestuurslid BRS
KENNISMAKING MET NIEUWE WIJKAGENTE TAMAR PRONK
Ik ben Tamar Pronk, 42 jaar oud. Sinds 2000 ben ik werkzaam bij de
eenheid Den Haag.
Ik heb ruim 10 jaar gewerkt als hoofdagent aan het centrum bureau
Jan Hendrikstraat. Sinds februari 2018 ben ik aangenomen bij bureau
Hoefkade in de functie van wijkagent. In de korte tijd dat ik nu wijkagent ben in de Rivierenbuurt/Spuikwartier, merk ik dat de bewoners
in de wijk heel hecht zijn. Ik vind het geweldig dat ik daaraan een
bijdrage mag leveren.
Ik vind het belangrijk om veel in de wijk aanwezig te zijn en daarom
zoveel als mijn werkzaamheden dat toelaten op straat te zijn. Dus als
je me ziet fietsen op de mountainbike, schroom niet om mij aan te
spreken.
Ik ben iedere dinsdagmiddag samen met mijn collega Gerard
Mackay van ongeveer 15:30 uur tot 16:15 uur te vinden in O3.
Ik ben bereikbaar via het mailadres tamar.pronk@politie.nl.
Beste medebewoner,
Pas sinds april bij het bestuur van de Bewonersorganisatie Rivierenbuurt/
Spuikwartier realiseer ik me elke dag meer dat er heel veel uit de gemeente op ons afkomt. Den Haag wil/moet/zal groeien en veranderen. Zowel
bestaande als nieuwe uitdagingen komen op ons af. Of we ons er nu mee
bemoeien of niet. Een nieuwe ambitieuze coalitie, autonome groei, klimaatverandering, milieu en duurzaamheidseisen dwingen ons na te denken over wat wij als bewoners willen met al die plannen voor onze wijk.
Speciaal te noemen is een apart stimuleringsbeleid voor de driehoek tussen de drie stations HS / CS / Laan NOI en de Binkhorst (of te wel het
Centraal Innovatie District, CID), waarin onze wijk centraal gelegen is.
Daarom wil ik werken aan meer kennis en visie op de Verkeer-situatie in
en rondom onze wijk en aanpassingen uit bewoners-ideeën aan de gemeente voorleggen die het
milieu en onze gezondheid bevorderen. Wat willen wij met en in de plannen voor Energietransitie
om de aanpassingen op de klimaatverandering vorm te geven? Mogelijke prostitutie verplaatsing
komt neer op alles naar de rand van onze wijk! De voortgaande woningsplitsing van panden heeft
invloed op de leefbaarheid van onze wijk! Daarom is meer grip door bewoners op Bestemmingsplan en Bebouwing heel belangrijk.
Om de interactie tussen de individuele bewoners en het bestuur te vergroten denk ik dat het goed is
te komen tot een of meerdere Straatcontactpersonen per straat, die zich actief gaan inzetten voor
meer onderling contact in de straat en meer inbreng bij vragen(stukken) over onze wijk. Ook de
communicatie van en met onze buurt kan nog verbeterd worden.
Voor al deze zaken hebben we buurtbewoners nodig die zich minimaal een ½ uur per week voor
onze wijk willen inzetten: Woon je hier al lang of nog maar kort, werk of studeer je of zoek je nog
naar werk, maakt niet uit, meld je aan via info@brs-denhaag.nl om iets voor onze buurt te willen
betekenen!
Met vriendelijke groet,
Peter Oosterling
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Zoekt u een uitdagende speelleerplek
voor uw peuter?
Kom eens kijken bij O3 De Boskabouter
Zaanstraat 25 Tel. 0643395254

Terry Harris
Hello neighbours,
I’m Terry Harris.
If there is a topic you would like to read about, please do let me know at;
terryharris-brs@hotmail.com. I will make every effort.
I’m almost 100; well, 75. I feel privileged writing this new English column. I’ve been
through all writing’s hoops, from pencil and paper, to typewriters, to umpteen word processors (WP). Each needed learning, and stole time.
Earliest available WPs (Basic language) were hardware. Possibly why IBM lost heavily
when gambling with Gates that PCs would be hardware driven; how wrong they were! In
1985 that chip was soldered to my BBC-B PC - it was awesome! Soon, all applications
came as software on CDs. Competition was ruthless. Notable firms such as Lotus, and
Word Perfect, folded.

© Steven Scholten 2018

My experience is in sales and marketing. It’s how I generated cash in the 80s enabling house purchases. Fun-wise, I’ve
played guitar since early 60s, and sing lead and support. Later, I used the piano to explain theory. I’ve done session
work, played most London circuits, and toured all UK USAF bases. I arrived Holland 1987 with my new Dutch wife,
and started a snooker club. But first I worked 31+ gigs/month from March to September - mostly Scheveningen
Boulevard. I quit live music 1995.
I’ve lived in five districts finally settling here 12 idyllic years ago already - salutations Haagwonen. Uilebomen is my
longest residence ever. It is a surprisingly peaceful oasis in the center of a thriving city. I don’t smoke, drink, gamble,
indulge credit, or rob banks. Health wise? My (lady) doctor at de Doc said I am unbelievably fit - honest, cross my
heart! Oh yes, she advised I ensure a second person is present when I attend tête-à- tête dinners for two.
I hold a Dutch passport and travel light. I use tour-busses to everywhere, and metal birds to further out. Last year I
visited India, and Australia - long stories! I’ve circled this planet since 1943. Recently I became bored travelling.
Thus, as advised, I started several writing projects. One is my autobiography and almanac - already at 240,000 words.
I also wrote a bunch of songs, including a foot-tapping Christmas thing.
I’m pondering forming a close harmony group, A Capella, performing two covers and a self-penned Christmas song.
If it happens, we could perform 3 or 4 local gigs. Following September auditions, it would need 12 one-hour rehearsals to be ready on time. Currently it’s a pipe dream. But most things wonderful in history started with a dream - so I’m
hoping.
My son, here in Den Haag, is 20 already! I’m mad about him - he doesn’t know. My last wife, a local lady, was truly
the very best of all my wives. Unlike me, she was meticulously tidy. She also always knew where I could find even
my stuff! But I was never as ungentlemanly as the chap in the following gag. I laughed so much I fell off my rickety
chair and suffered catastrophic injury to my pride.
‘Oi, wife! Where’s my pencil?’
‘Behind your ear, Sweetie.’
‘Stop mucking about wife, which ear?’

Terry Harris

© Steven Scholten 2018
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Protestdemonstratie HWW Zorg

Twee toespraken: An Verwaal en Eef Meijer
Beste Mensen,
Bedankt voor uw komst. Ik probeer u uit te leggen waarom wij deze protest demonstratie hebben
georganiseerd.

Op 23 februari j.l. werden het personeel en de bewoners plotseling geconfronteerd met de mededeling dat het wijkzorg- en verzorgingshuis de Rivierenbuurt wordt gerenoveerd en dat de bewoners
worden overgeplaatst naar het verzorgingshuis Op de Laan aan de Laan van Meerdervoort en wel
voor 1 juli moet het pand leeg zijn.
Op de vraag waarom het allemaal zo snel moest hebben wij geen antwoord gekregen.
Ze hebben nog in oktober en december mensen geplaatst, dus deze mensen gaan twee keer verhuizen en als men nog in leven is, is dat drie keer als ze terug kunnen keren in hun Verzorgingshuis,
waar zij in eerste instantie niet terug mochten keren. Wat is dat voor een Bestuur van HWWZorg?
Ik zie ze als zakkenvullers en vastgoed maffia en dat over de rug van een groep kwetsbare ouderen
die geen verdediging hebben!
Eerst werken ze de koks eruit en betrekken het eten van een bedrijf die magnetron maaltijden levert. Ook dat is voor de pegels, mensen vinden het vaak niet te eten, maar daar heeft men niks mee
te maken, slikken of stikken letterlijk en figuurlijk!
Lees verder op de volgende pagina
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HWW zorg
Twee toespraken
In Op de Laan konden we kijken naar de kamers, al waren het oude kamers, nu de verhuizingen
voor de deur staan en wij weer naar de kamers konden kijken bleek er geen keuken te zitten, zijn
ze alle kasten en kastjes kwijt, is er meer dan een halve muur weggehaald en de douche/wc ruimte
is kleiner.
Hebben de ouderen geen rechten?
De twee bestuursleden hebben buiten ons gerekend.
Wij hebben een gesprek met het Bestuur gehad. En geëist dat de plannen van over drie maanden
weg niet haalbaar zijn, dus de trein langzamer moet en de garantie dat de bewoners terug kunnen
keren.
Het laatste is gelukt, het eerste niet.
Wij hebben hulp gevraagd aan de Haagse Politiek, maar kregen nul op rekest. Tijdens een politiek
debat gingen er politieke partijen los, eenmaal gekozen hebben we geen hulp gehad. Schandalig en
onverteerbaar.
Ik heb mijn stem nooit verloren laten gaan, maar nu stem ik niet meer.
Voor Polen zijn er hotels, voor vluchtelingen een leegstaand ministerie.
Wat is er voor onze kwetsbare ouderen? Die mogen AOW inleveren en hun spaargeld en leven van
wat zakgeld als ze iets willen kopen.
Het is een godgeklaagd schandaal dat iedereen die verantwoordelijk is dit zomaar kan doen. Het
verzorgingspersoneel krijgt een dikke tien, maar het Bestuur moet aftreden, dit wanbeleid moet
afgestraft worden!
Mensen die zo omgaan met ouderen zijn niet capabel voor hun functie, zo zonder empathie, dat
heb je of dat heb je niet.
Opzouten met dit Bestuur!
An Verwaal, voorzitter bewonersorganisatie Rivierenbuurt

De toespraak van Eef Meijer

‘Voor ons zijn de kwaliteit van leven, het wonen en de zorg die onze cliënten
nodig hebben, het uitgangspunt in ons werk. Daarom komen we altijd graag
aan uw wensen en behoeften tegemoet. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te beschermen en gaan respectvol met u om. Dat respect verwachten wij ook
van onze bewoners en bezoekers. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten
zich gewaardeerd voelen.’
Bovenstaande tekst staat op de website van HWWZorg/de Rivierenbuurt
De afgelopen maanden hebben we gemerkt dat bij HWWzorg deze uitgangspunten niet te herkennen zijn.
De verzorging is top, dat zei An al net, niets dan lof. Maar het Bestuur van HWWZorg,
inclusief een aantal leidinggevenden zijn niet in staat om dit in de praktijk te brengen, laat me
een aantal voorbeelden geven:
Lees verder op de volgende pagina
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HWW zorg
Twee toespraken
Communicatie
Er wordt heel veel met bewoners en te weinig of vrijwel niet met de contactpersonen gecommuniceerd en afspraken gemaakt. Uitgangspunt van Bestuur is: bewoners zijn wilsbekwaam.
Dat was de letterlijke reactie van Desiree van Sollewijn Glepke tijdens ons gesprek op 8
maart. Dat is wettelijk wel zo, maar in de praktijk kunnen en willen deze kwetsbare bewoners
geen maanden of langer vooruitkijken en/of consequenties doordenken. Zij leven van dag tot
dag…

Er moet in Nederland wat veranderen, wettelijk zou het zo moeten zijn dat bewoners beschermd worden tegen maatregelen die zo’n Bestuur neemt. Contactpersonen/
vertegenwoordigers zouden mee moeten tekenen op zorgovereenkomsten en ze zouden
zeggenschap moeten hebben op dit soort verhuizingen.
Wensen en behoeften, de wil om samen tot oplossingen te komen
Die wil heeft het Bestuur niet. Wij zijn een luis in de pels.
Wij zijn alleen maar lastig….
Terwijl we toch een duidelijke behoefte hebben:
Terugkeergarantie(onder druk van actiecomité tot stand gekomen!) en een zo kort mogelijk
verblijf elders.
Om die behoeften te bespreken hebben wij als Actiecomité een bemiddelaar aangereikt. De
heer Pieter Jan van Otterlo, ex-tweede kamerlid en ex-bestuurder van HWWzorg, een man
van statuur. Zijn aanbod om met partijen (HWWZorg, Vestia en ons) te praten werd brusk afgewezen. Dat vond het Bestuur niet nodig….
Geen respectvolle omgang met bewoners/contactpersonen
Onze ouders worden als schapen van het ene hok naar het andere hok verplaatst. Vergeef me
de vergelijking, maar het voelt nu eenmaal zo. Onder de kreet “1 juli beginnen we met de renovatie” moeten de bewoners allemaal snel verhuisd worden.
Tegenspraak of actie wordt niet geduld.
HWWzorg houdt stellig vast aan de datum van 1 juli. Richting Vestia hebben zij de datum
van 1 juli al laten vallen.
We beginnen met een paar kleine opruimacties, de echte verbouwing start later zeggen ze …..
Dat ze veel later dan 1 juli beginnen is logisch want de omgevingsvergunning die men formeel moet krijgen heeft men nog niet. Dat gaat nog minstens drie maanden duren. En als er 1
bezwaar wordt ingediend wordt het zo nog drie maanden later…..
Voor de huurders van de Vestia aanleunwoningen moeten nog verwarming, water en toegang
met liften worden ingeregeld. Daar is nog NIETS voor geregeld. Ook de financiën tussen
Vestia en HWWzorg is nog niet rond, sterker nog, er is nog niet over geld gesproken ……
En ook de plannen van de architecten zijn nog niet klaar, laat staan de hoogte van financiën
en de planning in tijd gezien….Wij als contactpersonen mogen daar niets van zien of weten….
Er is nog geen investeerder gevonden cq bekend.
Er is nog geen toestemming van het College Sanering Zorginstellingen. Het heeft nog niet op
de agenda gestaan en tenslotte heeft de Cliëntenraad ook de kant van het Bestuur gekozen,
want wij waren ook voor hen te lastig…..
Lees verder op de volgende pagina
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HWW zorg
Twee toespraken
De datum van 1 juli is heilig voor het Bestuur, terwijl er nog zoveel moet gebeuren ……weg
is weg…schijt aan de bewoners….dat is hun respect!
En dan de kwaliteit van wonen….
Mijn moeder is 92 jaar en woont nu bijna anderhalf jaar in de Rivierenbuurt. Ik neem haar
even als voorbeeld, maar dit geldt zeker voor meerdere bewoners. Mijn moeder heeft de oorlog meegemaakt en ze heeft op haar manier en met haar vermogen en inzet meegewerkt aan
de wederopbouw van een stukje Nederland. Daarvoor heeft ze, net als An, een koninklijke
onderscheiding mogen ontvangen twee jaar geleden.
Zij woont in haar laatste huis, de Rivierenbuurt. Op haar kamer heeft ze alles wat ze nodig
heeft. Een bed, een zitje, een badkamer, kastjes en een keukenblokje. In Op de Laan, hoorden
wij vanmorgen, krijgt ze geen keukenblok. Nieuwe regels zegt Marja Rueck, dat kan ik niet
veranderen. Ze mag nu het wastafeltje van de badkamer gebruiken, dat staat naast de wc.
Uit hygiënisch oogpunt vinden we dit een schande, maar ook het gevoel dat je naast het toilet
moet afwassen, een eitje koken en thee moet zetten is geen kwaliteit. Mijn moeder heeft recht
op een gelijkwaardige kamer en dat is door HWWzorg toegezegd.
Maar die afspraak komen ze nu niet na….
Zij gaat dus 6 juni niet verhuizen als die kamer niet gelijkwaardig is.
Dan moet er maar politie bijkomen……dan maar in het NOS journaal…..
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Samen maken we de Rivierenbuurt
groener en mooier
Groente Fruit Tuinafval (GFT) wordt compost.
Dat gebeurt bij Klaverblad.
Klaverblad is een kleine moestuinclub op de parkeerplaats van de New World Campus.
Spaarneplein 2.
Daar doen we mee met de Compostbakkers.
Vind jij het als buurtbewoner ook belangrijk om afval te scheiden?
Dan is hier je kans…
Vaak staat het hek van de parkeerplaats open en kan je de hele dag je GFT brengen.
De compostbakken staan in het uiterste hoekje van de parkeerplaats.
Er staan daar 3 bakken aan elkaar op rij.
Het is de bedoeling dat in bak 1 de GFT verzameld wordt.
Wil je ook mee doen om het proces van composteren gaande te houden,
geef dan een bericht aan:
Gerrie de Wilde 06-16211057

Bloembakken op binnenterrein Lekstraat / Amstelstraat
Op zaterdagmiddag 16 juni hebben bewoners rond het parkeerterrein Lekstraat/Amstelstraat bloembakken geplaatst bij
de ingang van de toegangspoort. De bakken zijn door de bewoners in elkaar gezet, gevuld met aarde en planten. Ziet er
heel leuk uit. Ook is het groen tussen de stenen weggehaald en
het terrein eens flink schoongeveegd. Heel gezellig om dit samen met de buren te doen en de kinderen hielpen ook goed
mee. Het leuke was ook dat buren spontaan begonnen mee te
helpen, plantjes gaven, thee kwamen brengen en een praatje
kwamen maken. Met z’n allen maken we de wijk weer een
stukje groener.

Hetty Gijzen
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Samen maken we de Rivierenbuurt
groener en mooier
Samen met de buren van de straattegeltuintjes in de Merwedestraat, Weteringplein en Scheldeplein
beplanten
Vrijdagmorgen stonden we vol verwachting te wachten op de auto die ons bloeiende planten, wat
struikjes en grond kwam brengen. Willem had al een tafel neergezet, de waterslang uitgerold en
emmers, bezem en scheppen klaargezet. De dagen ervoor hadden we overal al het onkruid weggehaald en gesnoeid.
We waren er klaar voor. Digna kwam ook helpen toen ze ons bezig zag, evenals Renee. Nog bij
Jan aangebeld en die vond het ook geen probleem, is altijd bereid te helpen.
16 stuks is teveel om alleen te doen. Daarnaast is het ook gezelliger met elkaar.
De hovenier heeft alles voor ons neergezet op de stoep en was verrast over ons enthousiasme om
te beginnen.
Tussendoor had men bij Ansje tweedehandsje koffie voor ons gezet met wat lekkers erbij.
We moesten af en toe even onze ruggen strekken, we zijn allemaal de jongste niet meer.
Na 4 uur werken was het af en kleurrijk geworden.
De mannen hebben de rommel opgeruimd en de stoepen schoon gespoten.
Trots alles nagelopen en tevreden naar huis. Het ziet er weer zomers uit zoals jullie op onderstaande foto’s kunnen zien.
Als laatste kaartjes in de bussen gedaan om bij warm weer water te geven zodat we er de hele zomer plezier van hebben.
Anneke Mesker.
Werkgroep Merwedestraat en de 2 pleinen.
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Boccabacio
BOCCABACIO is a life, it's a style, it's an experience!.
Roberto Dresia en Joop Gard Passchier wonen al jaren in de Rivierenbuurt, en in de wijkkrant van
de Rivierenbuurt/Spuikwartier gaan we iedere uitgave een column schrijven over Make up en
FASHION. Met als uitgangspunt om de mode en make up trends in onze buurt weer te geven. Hoe
leuk is dat...... we hebben er zin in!
Wie zijn wij...........?
De roots van BOCCABACIO is inspiratie van de basis.
Bocca betekent in het Italiaans, mond, en Bacio betekent in Italiaans, kus.
spreek het hardop en snel uit als: "bokkabatsjio"
Liefde wordt in de hele wereld verzegeld met een kus.
Roberto en Joop hebben een innerlijke liefde voor stijl en originele schoonheid. Het leven
heeft al die ingrediënten aan ons gegeven.
Roberto Dresia, is een Make-up Artiest, Beauty director, bekend en beroemd over de hele wereld.
Zijn carrière begon in 1994 met "De 5 uurshow" met Viola Holt. Hij is een bekende Visagist voor
bekende televisiepersoonlijkheden en in de mode- en muziekindustrie. Roberto is de meest gepassioneerde en all-round visagist. Zijn kennis over make-up merken en producten is onbeperkt. Producties met "The Three Degrees" tot "DJ Hardwell" ...... het is allemaal gedaan!
In onze studio geeft Roberto ook zijn Make up lessen en visagie opleidingen.

Joop Gard Passchier maakte zijn faam in de jaren 80 in het zuiden van Europa met de Spaanse
boyband "Loco Mia", hij was mede-oprichter van de band. Hij heeft gewerkt met namen als Grace
Jones, Freddie Mercury en David Bowie. In de jaren 90 schreef hij elf nummers en nam hij zijn
eigen album op in Italië. In Miami Beach (FL.) Was hij een van de eigenaren van een trendy kledingwinkel.
Joop Gard is stylist "uit de doos". Alles is mogelijk, mits het voldoet aan de normen van Joop
Gard. Hij is een geweldige coördinator en regisseur voor shows en evenementen, op de meest creatieve manier.
BOCCABACIO is de wereld van Make-up, Hair, Runwaymodels, Mode, Cultuur, Muziek, Styling, Designmerchandise.
Bezoek onze website op www.boccabacio.nl en www.robertodresia.com .
"BOCCABACIO, is een merk, en het bedrijf, waar Roberto en Joop hun creatieve werelden samen smelten." Onze studio is gevestigd in Rotterdam (nabij Rotterdam/ The Hague airport) waar
wij Make Up workshops, Visagie opleidingen geven en tevens Beauty shoots maken. Onze creatieve denk-en werkplek.
Op socialmedia zijn we uiteraard ook te vinden, google Roberto Dresia, instgram, facebook en
youtube. Boccabacio op facebook en instagram en tevens filmpjes op youtube.
Wij werken aan producties in binnen-en buitenland betreft visagie, en fashionshows, van in het
Koninklijk theater Den Haag tot Monaco tot Bali.......
Dus we zeggen: "we will create your movement in beauty"!
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Poetry Battle
POETRY BATTLE 2018 in het FlexCollege
Op maandag 11 juni veranderde de prachtig groene binnentuin van het FlexCollege aan de
Gouwestraat in een poëtisch strijdtoneel. Leerlingen van de middelbare scholen
het Maris College, Maerlant Lyceum en het Esloo College
streden met elkaar in de tweede editie van de Haagse Poetry Battle 2018.
Wat een mooie gedichten, wat een geweldige jonge talenten, wat een toffe en druk bezochte avond
in de sfeervolle omgeving van het Flexcollege. Het was een spannende wedstrijd tussen middelbare scholieren van het Maris College, het Maerlant Lyceum en het Esloo College. In de aanloop
naar de Poetry Battle hebben zij poëzie-lessen gekregen onder begeleiding van Joost van Kersbergen van het Huis van Gedichten. In de lessen hebben de leerlingen gedichten gemaakt en van iedere school zijn er drie jonge dichters uitgekozen om hun gedicht op 11 juni voor te dragen. Enorm
spannend natuurlijk. Na een eerste ronde bepaalde een deskundige jury dat vier leerlingen door
mochten naar de tweede ronde. De juryleden hadden voor iedere deelnemer een waarderend en
bemoedigend woord en om de spanning nog wat op te voeren, zorgde het spoken word- en muziek
duo Spreekuur voor een optreden.
Na nog een voordracht van leerlingen bepaalde uiteindelijk het publiek, door het opsteken van rozen, dat Kate van het Mariscollege de kampioen Poetry Battle 2018 is geworden. Bangalee, leerling Esloo college en winnaar van vorig jaar, reikte trots de prijs uit aan Kate. Joost van Kersbergen, die de jongeren kende van de lessen, presenteerde op een bijzonder aardige en eigentijdse manier de avond.

Ook buurtbewoners konden in de week voor de poetry battle spelen met taal. Onder de titel ‘Ik
Vertaal Je’, zijn drie huiskamer-workshops georganiseerd waarbij gedichten uit een andere taal
zijn ingebracht. Zo heeft Lilit Airapetian een gedicht ingebracht van de bekende Armeense dichter
Paruyr Sevak. Onder begeleiding van Karin van Kalmthout van het Huis van Gedichten is er in de
workshop gewerkt aan de vertaling. Deze prachtige regel wil ik u niet onthouden: ‘Als een kolos
van een schip langzaam laaghangende bruggen van bevaarbare rivieren nadert, gooien ze hun armen in de lucht als een gebaar van onmiddellijke overgave. Is Liefde’. Hoe mooi is dit! Ook is er
gestoeid met een Arabisch gedicht uit Libanon en een gedicht in het Spaans, ingebracht door een
Venezolaanse wijkbewoner. Alle gedichten zijn op de Poetry Battle voorgedragen, zowel in de
oorspronkelijk taal als in het Nederlands.
En over het hele project kan gezegd worden: Je leert de ander kennen; de andere school, de andere
taal, de andere wijk, de andere
buur, de ander in jezelf.
Dit alles werd mogelijk door de
financiële bijdrage van fonds
1818 en de gemeente Den
Haag,
de gastvrijheid en hulp van het
FlexCollege, de inzet van vele
vrijwilligers en alle
enthousiaste deelnemers.
Hetty Gijzen

Meer foto’s op pagina 16
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Poetry Battle

Foto’s van de
Poetry Battle,
voor de tekst
Zie pagina 15

Bij de uitstapjes is de prijs met ooievaarspas

2,50 voor sport en spelpaleis
5,00 voor avifauna

Voor beide uitstapjes geldt:
kinderen t/m 9 jaar mogen alleen mee onder begeleiding van een ouder.
Ouders mogen gratis mee.

Ouders kunnen zich via sms, watts app, telefonisch opgeven bij Christa Verra.
16

Buitenspeeldag
Woensdag 13 juni was het Nationale Buitenspeeldag.
Hieronder een impressie van de Nationale Buitenspeeldag op het Deltaplantsoen
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IN DE BUURT 18
In de buurt 18

Overigens vind ik veel van de school alleen
maar leuk. Ik stond te dansen in de keuken (want
Ik had een vrije middag, op
je went aan de inkijk en let er niet meer op), en
een zonnige en warme dag.
toen bleek ik publiek te hebben in de school en
Dat heb ik wel vaker en als ik kreeg ik applaus voor mijn danskunsten.
dan mijn raam open gooi
hoor ik geen vogels maar kin- Mensen zwaaien ook als ze me zien voor het
dertjes. Hollende, met blok- raam. Meestal kijk ik dan naar buiten, naar de
ken gooiende, gillende, hui- vogels in de tuintjes, het groen en wat er gebeurt
lende, blèrende kinderen. Ik in de school. Ook dat kan ik zien. Het sport-dak
ga daar niet over klagen hoor! Het is logisch dat heb ik gezien met sporters en ik zie mensen naar
die kleintjes buiten mogen spelen en kunnen ra- de sportlocatie gaan, eerst nog in hun normale
votten. Wel vraag ik me vaak af: gilde ik vroe- kleren en daarna in sportkledij of zwaarden e.d.
ger ook zo? Het zal wel.
voor de sport. Er was ooit trommel-les. Wel wat
herrie, maar toch leuk.
Toch was het vandaag anders. Ik kwam thuis en En ik zie nu de Bio-Danza club.
hoorde de kinderen en ik hoorde een mevrouw, Ook zie ik hoe de karren voor de maaltijden die
de “juf “ tegen de kinderen praten. Ze zei: niet
in de school worden gekookt en gegeten, kan ik
zo schreeuwen!, Nee jij ook niet. Zoveel herrie zien. Soms zie ik dan ook bekende gezichten.
is niet nodig. Er wonen nog meer mensen hier!
Een beetje stil zijn. Ze zei dit duidelijk, vriende- Leuk toch! De hele Rivierenbuurt is de laatste
lijk en ze bleef het rustig herhalen en het hielp. jaren enorm verbeterd en daar ben ik blij mee. Ik
hoop dat het nog jaren zo leuk zal blijven
Voor mij in ieder geval.
Niet dat het nou voor de volle 100% stil werd,
En voor de juf: Een echte pluim!
maar voor meer dan de helft toch zeker.
Bijzonder.
Ik denk dat ik als kind op school ook wel dit
soort aanwijzingen heb gekregen. Aan de andere
kant moet een kind zich wel kunnen uitleven,
maar de school staat erg dicht op onze huizen,
dus af en toe de kinderen een tikje rustiger laten
zijn is fantastisch. Ik ben blij met deze juf en
geef haar graag een compliment in deze wijkkrant. Ik weet niet hoe ze heet en wie ze is. Ik
kon haar niet zien, maar ze zal zichzelf zeker
herkennen.

Pedicure verhuist
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In verband met de komende verbouwing van het woonzorgcentrum Rivierenbuurt aan de Christoffel Plantijnstraat 3, verhuizen niet alleen de ouderen maar ook de pedicure Patricia Simonis. Zij
gaat met de ouderen mee naar het verzorgingshuis ‘op de laan’ aan de Laan van Meerdervoort
110/112. Daar gaat zij praktijk houden op de donderdagen eens per 14 dagen.
Maar ze blijft gelukkig ook in de wijk voor haar klantenkring in de buurt.
Patricia gaat een ruimte huren bij het multifunctionele centrum O3 aan de Zaanstraat 25.
Daar is zij ook weer op de woensdagen te vinden.
Wilt u een afspraak maken met Patricia op een van deze locaties?
Bel haar op 0615 667 150.

Cultuur in O3
Los Angeles, the Voices, of kortweg
LA, The Voices
is een Nederlandse zangformatie,
bestaande uit 3 zeer getalenteerde zangers;
Roy van den Akker,
Richy Brown en
Peter Strykes.
De band is opgericht in 2010 door zanger Gordon.

De huidige formatie treedt nog altijd samen op en
op 7 oktober 2018 zullen zij een en concert geven
in gebouw O3,
Zaanstraat 25.
Kaarten voor dit concert zullen
vanaf 25 juni aanstaande,
onder schooltijd,
worden verkocht aan de balie in O3
tussen 8:30 uur en 16:00 uur.

advertentie
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Gezocht !!

Wanted: Nieuwe redactieleden voor de wijkkrant
De wijkkrant is niet weg te denken uit de Rivierenbuurt. In zijn huidige vorm bestaat de
krant nu al zo’n 17 jaar en ook daarvoor werd er al buurtnieuws verspreid.
Een oproep voor nieuwe redactieleden in de wijkkrant van afgelopen maart leverde al een
aantal mooie positieve reacties op. Zo is er een nieuwe fotograaf, een columnist die zijn
bijdragen in het Engels gaat aanleveren en gaan 2 nieuwe leden een rubriek verzorgen
rondom visagie en beautytips. Ook verzorgen zij een make-over bij bewoners uit de Rivierenbuurt.
Het op dit moment toetreden tot de redactie biedt ook de leuke uitdaging om met elkaar
het huidige format te bekijken en daar nieuwe voorstellen in te doen. Vanuit de bestaande
krant kun je met andere buurtbewoners aan een nieuwe vorm gaan bouwen.
Wie zoeken wij nog:

Iemand met verstand van het opmaken van een (wijk)krant

Redactieleden die het leuk vinden om stukken te schrijven over de Rivierenbuurt
(op handen zijnde ontwikkelingen, geschiedenis van de wijk, verslag doen van
buurtactiviteiten, een vaste rubriek, etc.)

Een eindredacteur

Hoeveel tijd kost me dat?
De Wijkkrant komt 5 tot 6 keer per jaar uit. Voor iedere editie komt de redactie een keer
bij elkaar. Per redactielid verschilt de tijdsinvestering van ongeveer 8 uur per editie tot de
tijd die je er zelf in wil steken.
Heb je interesse of wil je nog wat meer informatie?
Neem dan contact op met José Mendels
Email: mendels@ziggo.nl

DANKWOORD
Hierbij een intens dankwoord aan de gehele redactie van
de Rivierenbuurt krant voor de fantastische samenwerking en dat ik bijna 15 jaar lang een column mocht verzorgen aangaande kunst, cultuur en belevenissen. Ook
dank aan alle bewoners die ik mocht interviewen en alle
lezers/-essen die mijn columns lazen. Ik heb het met heel
veel plezier gedaan, veel geleerd en beleefd. Ik ga met
pensioen, ga mijn atelier in en volop schilderen, ga veel inspiratie opdoen in Indonesië en
reizen over al haar eilanden. En zal met nog meer plezier alle krantjes steeds weer doornemen. Extra dank aan de vrouwen op de foto, met wie wij gesaam een niet te versmaden
diner genoten. Door en voor hen heb ik een heerlijke tijd beleefd, jullie inspireerden mij
enorm. Dank jullie allemaal. We komen elkaar vast en zeker nog wel tegen.
Een warme groet van Roy James Döhne.

