03/2019

De WIJkrant
Rivierenbuurt / Spuikwartier

“Samen met alle wijkbewoners
de verantwoordelijkheid dragen
om de wijk uniek te houden,
daar wil ik naar toe.”
Lees meer over hoe wethouder Bert van
Alphen dat voor zich ziet op pagina 12.
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Informatie & Service
Klachten/schademeldingen in de openbare ruimte
Gemeentelijk contactcentrum
www.denhaag.nl tel: 14070
Politie geen spoed: 0900-8844
Politie/Brandweer/ambulance: 112
Meld misdaad anoniem: 0800-7000
Wijkagenten:
Tamar Pronk tamar.pronk@politie.nl en
Arthur Stijnen: Arthur.Stijnen@politie.nl
Spreekuur wijkagent
elke donderdag van 15.30 – 16.30 uur en
1e dinsdag van de maand 19.00 – 20.00 uur
Zaanstraat 25
Senior GGP Jeugd B.J.H. Klaver (Ben)
Hoefkade 350, 2526 CH Den Haag
Dierenambulance & hospitaal Den Haag 070-3282828
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Algemeen Maatschappelijk werk
tel: 070-4248000
Spreekuur HaagWonen
1e dinsdag van de maand 19.00 – 20.00 uur
Zaanstraat 25
O3 Centrum Rivierenbuurt
Zaanstraat 25
tel: 070-8200182
Juridisch Spreekuur 070 Watt
di. 14.00- 18.00 uur
Pletterijkade 15-28
tel: 070-7444070
Buurtkerk Havenlicht
elke 4e zondag van de maand 14.30 – 16.00 uur
Zaanstraat 25
Huisartsen Gezondheidscentrum de Doc
Boomsluiterskade 299
tel: 070 3824777
SMASH – huisartsenpost voor spoed
tel: 070-3469669
Apotheek de Volharding
Boomsluiterskade 299
tel: 070-3153636
Veilig Thuis Haaglanden Waldeck Pyrmontkade 872
tel: 0800-2000
24/7 bereikbaar
Haagse wijk- en woonzorg, thuiszorg
tel: 070-3795000
www.hwwzorg.nl
24/7 bereikbaar
Wijkverpleegkundige Marije Berkel
06 82010107 di. – do. – vr.
Tandartsendienst spoedgevallen nacht/weekend
tel: 070-3110305
Dierenartsen weekenddienst spoedgevallen nacht/
weekend tel: 070-3110307
Zebra Welzijn
Zaanstraat 25
tel: 070-8200184

Redactioneel
De tijd gaat snel. Even leek het al voorjaar,
maar dat was van korte duur. Toch vindt u in
deze krant onderwerpen die de lente dichterbij
brengen: meisjes die voetballen, groen bij het
Flex college, Poetry in the Park en zelfs plannen
om de hitte van de zomer te bestrijden.
Het bruist in de wijk van de initiatieven
waarover wij u graag iets vertellen. Eigenlijk
kwamen we ruimte tekort! Naast de pagina’s
met de make-over, de service pagina,
Riviervizier, de Wijktijgers, was er teveel
nieuws voor 20 pagina’s. We hebben daarom
aan deze WIJkrant vier pagina’s toegevoegd.
Het ziet ernaar uit dat dit het komende jaar het
normale aantal pagina’s zal zijn, want ook de
gemeente weet ons nu te vinden voor berichten.

Daarom was het ook hoog tijd om kennis te
maken met onze stadsdeelwethouder, Bert van
Alphen. U vindt het interview op de midden
pagina’s van alweer de tweede WIJKrant,
gemaakt door de nieuwe redactie. We zijn
er trots op dat we al zoveel positieve reacties
hebben ontvangen, dank daarvoor. We hopen
dat u van deze krant weer net zoveel, of nog
meer geniet dan van het vorige nummer.
Namens de redactie:
Ricardo Buitinga
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Poetry in the Park 2019
Na twee succesvolle edities Poetry Battle, wordt dit jaar nog groter uitgepakt: Poetry in
the Park met dichters, rappers en muziek. Iedereen mag mee dichten. Graag zelfs. Daarom
starten al in april diverse inspirerende workshops voor buurtbewoners. U bent welkom in
de Stationsbuurt en de Rivierenbuurt. Deelname aan de workshops en het festival is gratis!

Het park is open, dicht mee!

Buurtpoëzie in het Huijgenspark op 28 en 29 mei
Poetry Battle

Voor in de agenda: op 28 mei is de zinderende finale van de Poetry Battle. Net als voorgaande
jaren houden leerlingen van verschillende middelbare scholen een dichtwedstrijd. Docenten van
Huis van Gedichten stomen de leerlingen klaar. Dit jaar doen vijf scholen mee en vijf docenten.
Naast de leerlingen ‘battlen’ ook de docenten. De jury, bestaande uit Noa (Poetry at sea), Michael
(Storyteller) en Siela (Haagse Hogeschool), wijst de finalisten aan. Het publiek kiest de winnaar.
Dus komt allen en stem! Het belooft weer een spannende avond te worden en we rekenen op veel
publiek dat komt luisteren, aanmoedigen en stemmen.
www.huisvangedichten.nl/poetryinthepark en op facebook.com/Huis.van.Gedichten.

Open podium

Pak je podium op 29 mei. Iedereen die dicht of rapt is van harte uitgenodigd op ons Open
podium. Deelnemers van de workshops brengen bovendien hun dichterlijke teksten ten gehore.
Wordt het een haiku, sonnet of aangrijpende herinnering? Beide avonden zijn in de tent op het
Huijgenspark, van 19:00 tot 22:00 uur.
Aanmelden voor Open Podium bij Geraldina Metselaar: geraldinametselaar@gmail.com.

Workshops

Speciaal voor de buurtbewoners zijn er inspirerende en leerzame workshops. De workshops zijn
hiernaast beschreven.

Korte terugblik
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De eerste Poetry Battle, in mei 2017, vond plaats
in buurtcafé de Bordelaise. De sfeer was top!
Verschillende buurtbewoners droegen hun
steentje bij. Zo verzorgde ome Steef het geluid,
maakte Anna soep, deed Piet de foto’s en zorgde
Niels voor de gasten. Wanda zat in de jury,
het publiek wees de winnaar aan. Tijdens het
optreden van De Kernkoppen ging het dak eraf.
In juni 2018 was de Battle in de tuin van
het FlexCollege in de Gouwestraat. De
vrijwillige jury (Noa, Michael en Siela) was
enthousiast. Buurtbewoners presenteerden
hun vertaalde gedichten en duo ‘Spreekuur’
verzorgde de muziek en dichtersgein. Circa 20
buurtbewoners werkten mee als vrijwilliger.

Workshop ‘Ik vertaal je’

Buurtbewoners gaan gezamenlijk
lievelingsgedichten van buurtbewoners met
niet-Nederlandse roots naar het Nederlands
vertalen. Hoe klinkt en voelt een andere
taal? Met veel handen- en voetenwerk
kom je tot verrassende ontdekkingen.
Door het ‘gedicht van herkomst’ leer je, in
deze huiskamerworkshops, meer over de
achtergrond, de taal, het land en je buren. Het
zijn drie losse workshops met alle drie een
eigen gedicht.
Docent:
dichter Peter Swanborn
Data:
donderdag 2 mei : 19:30 – 21:30 uur
dinsdag 7 mei: 19:30 – 21:30 uur
zaterdag 4 mei: 14:00 – 16:00 uur.

Het winnende gedicht van 2018
Ken je Mij?
Ken je mij? Denk je dat je mij kent?
als jij in mijn hoofd zou belanden
trek je je dan snel terug of zou je je
ogen niet kunnen geloven
een hoofd vol met kleuren,
schaduwen en gedachtes
die over bomen en takken springen
om nieuwe herinneringen te maken
realiseer je je dat wel?
Altijd druk maken over te veel geluid
in mijn hoofd
Mij hindert het niet zo. Zeg ik dan…..

Aanmelden via info@huisvangedichten.nl.

Workshop ‘Leven, een gedicht’

Ga verhalen uitwisselen en herinneringen
ophalen, waarvan je niet eens meer
wist dat je ze nog had. Door eenvoudige
schrijftechnieken leren cursisten momenten
uit hun leven op papier te zetten. Iedereen
werkt aan één of meer eigen gedichten.
Vooral mensen van 50+ worden van harte
uitgenodigd om aan deze workshops mee
te doen. Iedere workshop bestaat uit vijf
bijeenkomsten en vindt plaats op drie plekken
in de buurt.
Docent:
Jessie van Vlodrop (Verhalenvangers)
Data:
In woongebouw de Croissant (Zieken1)
5 dinsdagochtenden wekelijks
vanaf 2 april van 10.00 - 12.00
In de stadsoase Spinozahof (spinozastraat 4)
5 vrijdagochtenden wekelijks
vanaf 5 april van 10.00 - 1200
In buurtgebouw O3 (Zaanstraat 25)
5 donderdagochtenden wekelijks vanaf 25
april van 10.00 - 12.00
Aanmelden via info@verhalenvangers.com.

Kate Oram (Maris College Houtrust)

Dankwoord

Poetry in the Park wordt mogelijk gemaakt
door Fonds 1818, Gemeente Den Haag,
Buurtstation, Huis van Gedichten en Stichting
RCOAK. De initiatiefgroep bestaat uit: Josefine,
Wanda, Madeleine, Hetty, Malou, Geraldina en
Angelina.

Meer informatie:

www.buurtstation.nl.
www.huisvangedichten.nl
www.verhalenvangers.com
Of neem contact op met Angelina Adam:
sgadam925@gmail.com of 06 47 24 69 48.
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FYSIOTHERAPIE, MANUELE THERAPIE & TRAINING
BLESSURE
DEN HAAG

1

BOOMSLUITERSKADE 299
2511 VJ Den Haag
070-3839884

WESTVLIETWEG 55
2491 ED Den Haag

2

0620 135 738

BLESSURE@XS4ALL.NL
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WWW.BLESSUREDENHAAG.COM

Makeover
BOCCABACIO (Roberto Dresia top visagist & Joop Gard Passchier stylist) doen make overs
en beautyshoots. Gabriëlle (5-9-’88), is van Surinaamse afkomst. Zij heeft een tweelingzus,
Priscilla.We stellen 10 vragen aan Gabriëlle om haar beter te leren kennen.

Wat vind je prettig aan de
Rivierenbuurt?
Ligging is dicht bij het centrum, CS en het is een
multiculturele wijk.

Wat vind je minder leuk?

Grofvuil wordt zomaar op straat gegooid. Er ligt
overal hondenpoep op de stoep. Dat dus niet
opgeruimd wordt.

Waar werk je?

Op een basisschool in Den Haag.

Wat is je lievelingsgerecht?
Indiaas eten

Gebruik je make up of verzorgings
producten?
Alleen dagcrème, verder geen make up.

Wat is jouw kledingstijl Gabriëlle?
Casual modern.

Wat vind je van het hedendaagse
modebeeld?
Dat volg ik niet zozeer, ik heb m’n eigen
kledingstijl.

Wat is je muziek keuze/stijl?

Ik luister graag naar de radio, Skyradio, R&B
pop en soul en Top 40

Wat is je lievelings TV
programma?
GTST

En als laatste vraag Gabriëlle,
als je president zou zijn van
Nederland, wat zou je anders
doen?

Het integratiebeleid is niet goed, vluchtelingen
worden niet goed begeleid, qua werk en hoe ze
met financiën om moeten gaan.
We hebben een heel leuk gesprek gehad met
Gabriëlle en een prachtige fotoshoot, voor
het eerst met make up! Beste lezers van de
wijkkrant, wil je in aanmerking komen voor
een make over, stuur een e-mail naar info@
boccabacio.nl, met de reden. Misschien ben jij
de gelukkige voor een dynamische middag.
Dan kom je in de krant!
Make up Hair & photo Roberto Dresia
Tekst & styling Joop Gard Passchier
Locatie studio BOCCABACIO Zonweg 177 Den
Haag
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Verkeersagenda gepresenteerd
aan wethouder Van Asten
Op vrijdag 25 januari bezocht wethouder mobiliteit, Robert van Asten de Rivierenbuurt
en het Spuikwartier. De wijk wordt omsloten door allerlei wegen en knooppunten die
naar het centrum leiden. Die gaan de komende jaren met de komst van hoge torens bij de
verschillende stations, nog drukker en voller worden. De verkeersgroep uit deze wijk heeft
een verkeersagenda gemaakt waarin de situatie wordt geschetst en oplossingen worden
aangereikt.
De wethouder wandelde met de verkeersgroep
langs het Bernardviaduct, de uitgang van
de Koningstunnel bij de Lekstraat, het
Schenkviaduct en de kruising op het Spui bij
het OCC. Bij alle punten kreeg hij uitleg over
de problemen en uitdagingen. De wandeling
eindigde in het Atrium van het stadhuis.
Daar kreeg hij vervolgens de verkeersagenda
uitgereikt door Peter Oosterling, van de
verkeersgroep.

De verkeersgroep Rivierenbuurt/Spuikwartier
bestaat uit: Tom Verdaat, Dieter Kleinjan, Peter
Oosterling, Lorens Habing, Bob-Willem van
Hooft.
Wilt u meer weten over het verkeersplan
kijk dan op: http://www.brs-denhaag.nl/
brs-denhaag.nl/190106_verkeersagendarivierenbuurt-en-spuikwartier-v1-1/
of mail naar info@brs-denhaag.nl

Kansenkaart Hitte-Eiland Haegsch Hof aangeboden aan wethouder
Van Alphen
Sinds de slotbijeenkomst in december heeft de groep bewoners rondom het Haegsch Hof niet
stilgezeten. Onder redactie van de AVN is een boekje gemaakt. Hierin staan alle ideeën om de
buitenruimte van het Haegsch Hof en omliggende straten te vergroenen. Dit boekje werd door
initiatiefnemer Otto Thors op vrijdag 15 februari aangeboden aan stadsdeelwethouder Bert
van Alphen. Een week later was er een gesprek met ambtenaren van het stadsdeel Centrum. Er
wordt nu gezocht naar geld om een aantal ideeën uit het boekje mogelijk te maken, zoals het
gezamenlijk vergroenen van de gevels op het Haegsch Hof.
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Wil je meer weten over dit initiatief? Stuur een mailtje aan Groen@Thors.nl

Op het FlexCollege is het al
lente!
De lente is in zicht en de buurt staat binnenkort
weer in bloei! Wij hebben op het FlexCollege al
tijdig onze zaadjes geplant, met als resultaat nu
al prachtige narcissen in bloei!
Afgelopen winter hebben de plantjes in onze
kas tropische weken beleefd, met dank aan
onze kweeklampen, dit leidde tot een oogst van
heerlijke kruiden en zelfs tomaatjes.
De oogst wordt met een warm hart ontvangen
in de kantine, waar er dagelijks broodjes en
salades voor de leerlingen door leerlingen
worden gemaakt. Al dat moois hebben wij
natuurlijk ook te danken aan de groene vingers
uit de buurt die ons helpen in de vakanties met
het onderhouden van de tuin en kas en die dan
ook volop genieten van ons heerlijke plein met
zon!

De leerlingen van het FlexCollege zijn dit
jaar weer met frisse moed van start gegaan,
met nu al mooie resultaten en diploma’s in
zicht. Wij werken met zijn allen erg hard om
alles zo harmonieus en liefdevol mogelijk te
laten voorlopen en een veilige haven voor de
leerlingen te bieden. Daarnaast wordt er ruimte
gemaakt voor mooie activiteiten die onmisbaar
zijn in de school loopbaan van een kind. Zoals
betrokkenheid bij de buurt, kennis van kunst
en cultuur, en groeneducatie. Tegen het einde
van het schooljaar zal er weer een heerlijke
biologische markt komen op het schoolplein
voor jong en oud. Hierover volgt net als vorig
jaar een mooie uitnodiging, dus houd de
brievenbus in de gaten!

Groenplatform
Zaterdag 18 mei Opzoomeren in de
Rivierenbuurt. Opzoomeren is het mooi maken
van bestaande geveltuintjes en eventueel ook
de boomspiegels. Dode planten eruit, nieuwe
plantjes erin. Wat snoeien en vegen. Kortom
lekker bezig zijn. Leuk om samen met je buren
te doen.
Dit jaar voor het eerst op 18 mei. Je kan voor
6 april aangeven of je gratis plantjes wil
en hoeveel. En of je voor jouw straat een
Opzoomertaart wil. Dan na het klussen, de
stoelen naar buiten, genieten van de mooie

tuintjes en met elkaar taart eten. Maak er een
feest van!
Aanmelden plantjes en/of taart bij Gerrie de
Wilde (06-16211057) Voor 6 april.
Heb je nog geen geveltuin en zou je het wel
willen? Kijk voor meer informatie op www.
denhaag.nl/groen. En kijk dan ook even op
www.duurzaamdenhaag.nl. Kies actie
Steenbreek (tegel eruit, plant erin)
Ook dit is leuk om samen met je buren te doen.
Met elkaar, stap voor stap, naar een groenere
wijk!
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Woning Verkopen?
Woning Verhuren?
Op zoek naar een woning?
Kies voor de nummer één NVM makelaar: Langezaal. Plan
direct een gratis adviesgesprek. We staan voor je klaar en
helpen je verder. Nog geen afspraak maar wel oriënteren?
Bezoek ons dan op langezaal.nl, Facebook of Instagram!
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Schenkkade 209, Den Haag • [070] 385 11 01 • info@langezaal.nl • langezaal.nl •

Eten bij Vulcan restaurant
Tekst: Hetty Gijzen, Cora van der Veere
Twee leden van de redactie zouden even
wat eten bij het nieuwe Chinese restaurant
op het Muzenplein. Chinees dacht ik:
misschien maar weer eens foe-yong-hai.
Maar dat pakte anders uit.
Midden in onze tafel bevond zich een grote
schaal met verhittingselement. Even later
werd daarin een brede kom geplaatst die in
tweeën was gedeeld. Aan de ene kant een witte
borrelende soep, aan de andere kant een rode,
vol drijvende pepers. De kelner legde uit wat de
bedoeling was met deze ‘hot pot’. Met eetstokjes
moesten plukjes ragdun gesneden vlees in
de soep worden gelegd tot ze gaar waren.
Eetstokjes: zoals altijd is dat weer even wennen.
Tenminste bij mij valt alles wat ik oppak er weer
even snel af.

Inmiddels waren er tal van andere bakjes op
tafel neergezet. Groentes, paddenstoelen, een
witte pasta die hoorden we, van garnalen was
gemaakt. Ook gerechtjes die niet ingedoopt
hoefden te worden. We probeerden het uit en
het één smaakte nog lekkerder dan het andere.
We beperkten ons even tot de witte soep en
keken ondertussen met schuin oog naar de rode
schaal ernaast. Dat zag er wel erg heet uit.
Toch ook maar geprobeerd, nadat er op ons
verzoek toch wat pepers uit waren gehaald.
Heet. De tranen schoten ons in de ogen.
Andere bezoekers leken daar minder last van
te hebben. De meeste tafeltjes waren bezet, de
hotpot ging erin als koek.
Thuisgekomen even opgezocht waar de
provincie Sichuan in China ligt want daar komt
deze keuken oorspronkelijk vandaan. In het
zuidwesten van China. De keuken kent daar
7 basis smaken: zuur, zoet, bitter, aromatisch,
zout, scherp en heet. Heel herkenbaar. Heel
apart. Een aanrader vonden wij!
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Riviervizier

Onze wijk: een Gallisch dorpje?
Tekst: Cora van der Veere, Ricardo Buitinga
We schieten allemaal in de lach als wethouder Bert van Alphen opmerkt dat de
Rivierenbuurt niet mag gaan lijken op het beroemde dorpje uit het stripboek van Asterix en
Obelix. Dat was omringd door dreigende Romeinse legioenen. Onze buurt dreigt ingesloten
te worden door hoogbouw en afgesloten door drukke verkeerswegen. Maar dat was later in
het interview.
Vorig jaar werd Bert van Alphen voor de tweede
keer stadsdeelwethouder van het Centrum
en dus ook van de Rivierenbuurt en het
Spuikwartier. We begonnen met hem te vragen
welke overeenkomsten en verschillen hij ziet
met zijn vorige periode. Welke uitdagingen ziet
hij de komende jaren en in de toekomst? Hoe
kijkt hij naar de wijk? Wat is zijn indruk? Al
snel blijkt dat de band met het centrum en onze
wijk verder teruggaat dan alleen zijn vorige
periode als stadsdeelwethouder.
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“In de jaren ‘70 en ‘80 was goede en betaalbare
huisvesting iets waar veel actie voor werd
gevoerd. Dat deed ik zelf ook. Ik zat toen bij een
bewonersorganisatie in de Schilderswijk en zo
leerde ik An Verwaal kennen”. “Als je kijkt waar
we toen stonden en waar we nu staan, zijn we
ver gekomen. Ik heb geleerd dat het belangrijk
is om ook je zegeningen te tellen.”
De vorige keer dat hij stadsdeelwethouder was,
twaalf jaar geleden, werd het “Krieg project”
net opgeleverd. De Maaslaantjes waren er nog,
net als de Zwarte Madonna. Van hittestress had
nog niemand last. Verzet was er alleen tegen
de toren van Krieg, aan de Boomsluiterskade.
Inmiddels is er nog zo’n toren bijgekomen
aan het Deltaplantsoen. Er staat een nieuwe
school, de Maaslaantjes zijn vervangen door
nieuwbouw. De Zwarte Madonna en twee

ministeries zijn omgetoverd tot hoge torens
met appartementen.

Verschillende groepen

“Wat je ziet is dat er nu ook andere mensen in
de wijk zijn komen wonen. Je hebt te maken
met verschillende bevolkingsgroepen, om
het zomaar te zeggen. Vroeger streden we
samen voor een betere wereld. Nu zie je diverse
bevolkingsgroepen die allemaal mondiger zijn
geworden en met hun eigen plannen komen.
Dat maakt de wijk uniek. Ik vind dat ook
goed. Ik was onder de indruk van het plan van
bewoners van het Haegsche Hof om van het
hitte eiland af te komen. Dat ligt nu ook bij de
andere betrokken wethouders. Maar ook de
bewoners die strijden om hun kinderen in de
wijk te laten wonen, steun ik graag.”

In gesprek

Van Alphen wil vooral in gesprek blijven.
Over sociale huisvesting, pandjessplitsing,
dakopbouwen, de komst van de hoogbouw
om ons heen. Maar ook over de waarde van de
komst van studenten voor werkgelegenheid
en de leefbaarheid van de wijk. Daarom wil
hij ook graag zoveel mogelijk de stad in.
Er komen meer spreekuren zoals een paar
maanden terug in O3. “Ik wil de mensen
spreken waarvoor ik werk. Daarom vind ik

deze functie ook zo mooi. Je kunt aan de juiste
knoppen draaien. Dat is het verschil met hoe ik
begonnen ben. Toen was het schoppen tegen,
nu draag ik verantwoordelijkheid. Samen met
alle wijkbewoners de verantwoordelijkheid
dragen om de wijk uniek te houden daar wil
ik naar toe. Doe dat met elkaar en met oog
voor elkaar. Laten we het ook hebben over de
tegenstellingen, die zijn er ook. Dan gaat dat
lukken, daar geloof ik echt in”. Van Alphen
helpt ook graag vanuit zijn rol en kennis. “Zoek
contact met andere buurten zoals Duindorp en
Loosduinen. Die wijken lijken wel wat op de
Rivierenbuurt qua inwoners en uitdagingen. En
ga bij de gemeenteraad aangeven wat er anders
moet.”

Waarschuwing

Bert moet alweer naar een volgende afspraak,
tot slot zegt hij :“Ik ben heel blij met de nieuwe
school en wil er ook graag een keer les komen
geven. Het is tenslotte mijn oude vak”. Wel
heeft hij een waarschuwing voor onze wijk. “Je
moet voorkomen dat je dat Gallische dorpje
wordt uit Asterix en Obelix, dat zich alleen
maar verzet. Denk mee, praat mee en kom
met ideeën en oplossingen. Dan wordt je stem
gehoord.”
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Onze zorgwinkel wint de 5e plaats in de ‘Help Nederland Vooruit’
competite van de ING! met de prijs van 1000 euro die gewonnen is
kunnen we weer een aantal maanden vooruit!

Samen de heg netjes houden
Rondom het Deltaplantsoen staat een prachtige
heg, die het weer heel goed begint te doen.
Maar niet iedereen neemt het zo nauw om het
mooi en netjes te houden. Een doorn in het oog
van enkele bewoners. Gerrie de Wilde nam het
initiatief om met een paar mensen de rotzooi
ertussen uit te prikken. Vuil wat er ongetwijfeld
is ingewaaid, maar het is overduidelijk dat het
er ook in wordt gegooid. Bierblikjes, flesjes,

14

snoeppapiertjes, peuken en meer van dat
spul. Het is weer netjes en wij willen dat graag
zo houden. Want wist u bijvoorbeeld dat de
duizenden peuken een enorme hoeveelheid
grond en -water vervuilen? Ik las net dat ze daar
in Parijs korte metten mee maken: wie wordt
betrapt op het gooien van een peuk op straat,
kan een boete krijgen van € 68.

Gestrand op weg naar Engeland
Het verhaal van mevrouw Hussein
Tekst: Cora van der Veere
Mevrouw Najma Hussein heeft net haar
kinderen naar de klas gebracht als ik haar
spreek in O3. In de kinderwagen zit een
peutertje dat nieuwsgierig toekijkt. Ik vraag
mevrouw Hussein hoe ze hier in de buurt
terecht gekomen is.

foutje van de ambtenaar van de gemeente te
zijn geweest. Ze hopen dat ze het recht kunnen
zetten als hun aanvraag tot de Nederlandse
nationaliteit rond komt.

Als ik haar vraag of ze het naar haar zin heeft
hier beaamt ze dat. “Ja, we hebben een ruime
woning en aardige Nederlandse en Surinaamse
buren. Soms drinken we thee bij elkaar. De
In Somalië was er een voortdurende dreiging
kinderen doen het goed op school. Ze praten
van oorlog en geweld. Met hulp van haar oma
even goed Nederlands als Somalisch.” Mevrouw
kreeg Najma toen ze 17 was, de kans naar
Hussein vertelt verder dat ze een opleiding
familie in Engeland te reizen. Maar dat liep
volgt voor werk in de zorg. Als de jongste iets
anders. Toen ze voor een tussenstop op Schiphol groter is, gaat ze die afmaken en aan het werk.
aankwam, bleek de contactpersoon die haar
Nu volgt ze voorlopig Nederlandse lessen in O3.
verder zou helpen, verdwenen. Na anderhalve
Als ik opmerk dat ze goed Nederlands spreekt,
week angstig op hem gewacht te hebben, was
blijkt wel dat niet iedereen daarvan uitgaat. Ze
wel duidelijk dat hij niet zou komen. Ze kwam
vertelt hoe mensen soms, waar ze bij staat, over
terecht in een asielzoekerscentrum voor
haar praten. Dat is wel raar. Misschien dat ze
minderjarige meisjes. Verschillende centra
denken dat ik dat toch niet versta. ‘Dan zeg ik
volgden. In één ervan ontmoette ze haar man,
niks,” zegt ze vrolijk.
met wie ze in 2011 trouwde. Hij heeft een baan
bij de post.
Onze theebekers zijn inmiddels leeg. We staan
op om weg te gaan. Het jongetje in de wagen
Nu wonen ze in de buurt met hun kinderen
veert op. Hij was geduldig maar nu vindt hij het
Saadia Saadia, Zeynab Abdulkadir, Zubair
wel genoeg. Op straat wuiven we elkaar nog
Abdulkadir en Kauthar Abdulkadir. De twee
even gedag.
dezelfde namen van het oudste meisje blijkt een
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Gluren bij de Buren
Tekst: Angelina Adam
Voor het eerst vond op 10 februari ook in
Den Haag het Huiskamerfestival “Gluren bij
de Buren’ plaats. 23 gemeenten deden mee.
Hier kon je in 80 huiskamers terecht.
Ik ging naar enkele optredens bij mij
in de buurt: naar het Oude Centrum,
Schilderswijk, Stationsbuurt en de
Rivierenbuurt. Het vloerkleed was het
podium, de bank de tribune. Per woonkamer
één act die drie keer gespeeld werd, steeds
een half uur. Grappig dat je soms ook je
eigen buren tegenkomt.
Eerst kwamen we in een studentenwoning. De
bewoner had heerlijke appeltaarten gebakken.
Er was een piepklein theatertje, met oude
schilderijen en geweren aan de muur, tapijten
en een bar. ‘Keiharde stilte’, try out van standupcomedian Arnold betrok zijn soms verbaasde
publiek, bij zijn grappen.
In de Katerstraat zat een gelegenheids
theaterduo, vastgebonden en met zakken over
hun hoofd, er op los te improviseren.
Daar aanwezige bezoekers raadden ons
aan naar de Hooftskade te gaan waar in het
voormalige weeshuis, het Wokcollectief optrad.
‘Comfortabel’ heette het programma: mooie,

ontroerende zelfgeschreven liedjes, prachtig
gezongen, over ouder worden en zijn, relaties en
vriendschap.
Op Stationsweg 68 was een klein theaterzaaltje
gemaakt met de tuin op de achtergrond. Duo
Pekelharing zong liedjes over de 80 jarige
oorlog, drinken, vissers- en matrozen. Het
publiek deinde gelukzalig mee. Gastvrouw
Sanja was enthousiast. Ze hoopt op meer van dit
soort initiatieven.
Toen kwamen we in de Rivierenbuurt, in de
wereld van rapper Georgio Richardson, uit
Sint Maarten. Hij kwam naar Nederland,
ging studeren maar door het cultuurverschil
liep dat mis. Een jongerenorganisatie hielp
hem en wees hem op zijn talent. Hij schrijft
de liedjes zelf. Samen met Dayenne Granviel
uit Curaçao, zelf voormalig bewoonster van
de Rivierenbuurt, kreeg hij met aanstekelijke
raps het publiek mee. Regelmatig treden ze
samen met andere dansers op. Inmiddels heeft
Georgio ook zijn studie weer opgepakt. Hij weet
zeker dat hij het ook afmaakt. “ I came for my
dream, competence, to shut up, to stand up….”
Buiten was het nat en koud, binnen warm,
gezellig en inspirerend, ook dankzij de lekkere
hapjes en drankjes.
Optredens waren gratis toegankelijk. Bedrijven,
waaronder Ikea, maakten dat mogelijk.
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Na 3 jaar eindelijk bewoond
Tekst: Hetty Gijzen
Ooit was er een geliefd Spaans restaurant
aan de Uilebomen, wie kende het niet. Het
pand stond zo’n drie jaar leeg. Met Kerst
zijn er drie jonge mensen in getrokken.
We gingen met de nieuwe wijkbewoners
praten over recht op wonen, schrijnende
woningnood en onaanvaardbare leegstand.

Fijne buurt

Februari, een felle zon schijnt binnen in het
knusse, sfeervolle huisje van Sue en Fred. Voor
veel mensen is het tegenwoordig onmogelijk
om een betaalbare woning te huren. Het is te
duur, kleine kamers en lange wachtlijsten. Een
eerste levensbehoefte, maar niet voor iedereen
bereikbaar. Zo ook voor deze bewoners.
Driekwart jaar geleden moesten zij uit hun
woning. Ze zwierven rond en woonden bij
vrienden. Zij kregen lucht van het lege pand
aan de Uilebomen, haalden hun spullen op en
trokken erin. Politie en woningbouwcorporatie
Haag Wonen, eigenaar van het pand, stelden
zij op de hoogte. Nu wonen ze er met plezier. De
buurt is lekker rustig en er is sociale cohesie.
“De mensen groeten en praten met elkaar. Ik
heb in korte tijd al veel mensen leren kennen”,
zegt Sue.

Wonen is een recht

“Wij voldoen misschien niet aan het beeld dat
mensen van krakers hebben. We willen gewoon
wonen, zoals iedereen. We willen contact met
buren en samen dingen doen. Kraken is ook
strijd tegen leegstand. Woningnood is eigenlijk
een misdaad tegen de menselijkheid. Wonen is
een recht voor iedereen. Helaas is dat niet het
geval”.
Sue vertelt dat ze van planten houdt. Ze heeft
ideeën over vergroening van de wijk. Voor Fred
is muziek zijn lust en zijn leven. Hij werkt als
theatertechnicus. Sue is veganistisch kok. Ze
werkt op een foodtruck in en buiten Nederland.
Ze zijn blij met hun huis, maar ook altijd paraat.
Als er plannen komen moeten ze misschien
weer uit hun huis.
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Samen strijden tegen leegstand

De situatie op de woningmarkt is niks
veranderd. Grote leegstand en schaarste aan
betaalbare woningen. De beloofde ‘betaalbare’
woningen bij het Culturele Centrum komen
er niet. Kraken is een goed pressiemiddel en
geeft mensen onderdak. De bewoners zijn graag
bereid mensen te helpen. Zij weten veel van de
juridische kant van wonen en anderen kunnen
daar van profiteren.

Vergunning buitenspeeldag 2019
Op woensdagmiddag 12 juni is het weer Nationale Buitenspeeldag! Op die dag staat in heel
Nederland buitenspelen centraal. De gemeente Den Haag vindt buitenspelen erg belangrijk
en vraagt ook dit jaar aan bewoners om activiteiten te organiseren. Als er voor activiteiten
een straat moet worden afgesloten, is het verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen.
Dit proces wordt begeleid door VÓÓR Welzijn, MOOI en Zebra.
Wilt u een vergunning of subsidie aanvragen
dan kunt u een email met een verzoek voor een
vergunning sturen aan Bianca Albers,
b.albers@xtra.nl. Zij zal u de stukken die nodig
zijn mailen.
U kunt uw verzoek voor een vergunning
insturen tot en met 31 maart 2019.

Komt u er niet uit?

Heeft u vragen over het formulier? Heeft u hulp
nodig bij de organisatie van de Buitenspeeldag,
bijvoorbeeld over veiligheid tijdens de
activiteiten?
Neem dan contact op met Bianca Albers
b.albers@xtra.nl of (06) 39 43 59 99.

Subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten
tijdens de Buitenspeeldag.
Kijk voor meer informatie op https://
www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidiesevenementen/activiteitensubsidie-voorstadsdeel-aanvragen.htm
Vergeet niet de eventuele bijdrage voor
dranghekken op te nemen in uw aanvraag!

Tip

Moet uw straat worden afgesloten? Vergeet
dan niet de buurtbewoners hiervan op de
hoogte te stellen. Dit voorkomt ergernis en
misverstanden.

Oude naaimachines gevraagd!
Voor de vrouwengroep in 03 zijn wij dringend
op zoek naar naaimachines! De dames van de
groep willen dolgraag leren naaien maar helaas
is er geen geld om nieuwe naaimachines aan te
schaffen. Dus heeft u nog een oude machine,
die u nooit gebruikt, denk dan eens aan de
vrouwengroep van 03, wij zijn er heel blij mee.
Namens de dames alvast hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
Christa Verra 0639437774
c.verra@zebrawelzijn.nl

Oproep
In de volgende nummers van onze wijkrant willen we graag foto’s van vroeger afdrukken.
Heeft u nog ergens in een oud album of zo maar los, een leuke foto waar ook iets van de wijk op
te zien is, laat het ons weten. We komen de foto bij u ophalen. Het zou leuk zijn als u ons er iets bij
zou willen vertellen. De foto wordt gekopieerd. Natuurlijk krijgt u hem daarna weer terug!
Redactie wijkkrant
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Huisartsen met hart voor de buurt
Onze locaties:
• Boomsluiterskade 299
2511 VJ Den Haag
• Stationsweg 35
2515 BH Den Haag

Bereikbaar op werkdagen
08.00 - 17.00 uur

dedoc.nl

070-382 47 77

Telefonisch spreekuur
11.00 - 12.00 uur

Via ons digitaal patiëntenportaal kunt u 24 uur per dag afspraken maken en
herhaalmedicatie aanvragen. (Ook via de app)

Oproep
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Welke jonge ‘slagersknecht’ werd op 21-11-1944
op de ophaalbrug over het water van de Zwarte
Weg, beroofd van zijn bestellingen? Voor welke
slagerij werkte de knecht?
Ik ben getuige geweest als 10 jarige jongen
van het wegvoeren van jonge mannen uit het
gebouw van Kunsten en Wetenschappen. Op
brute wijze werd een slagersknecht door een
jonge Duitse officier naar zich toe geroepen. Die
gaf hem het bevel: “maak je mand open’. Dat
deed hij bevend.
De officier begon de bestellingen uit te delen
aan de jonge mannen die voorbij liepen.
Berooid bleef de knecht achter.
Tijdens het uitdelen kreeg een van de jonge
mannen een bloedworst aangereikt door de
officier. Die zag mij staan en hij riep: “hier
kleine rooie”. Toen kreeg ik de bloedworst van

25 cm lang. Ik stopte hem in mijn jas en rende
naar huis.
Wie weet wie die jongeman was?
Wie weet of hij teruggekeerd is uit Duitsland?
Ik wil dat heel graag weten.
Arie Niemeijer

Een heerlijke buurt
Tekst: Cora van der Veere
De ene herinnering roept de andere op
als Arie Niemeijer over zijn jeugd in de
Rivierenbuurt vertelt. Hij is van 1934, nu
dus 84 jaar oud. Hij woonde Maasstraat 233,
maar ook op 202 en 148.
Hij ziet het nog allemaal voor zich: de bakkerij
van Paul Keijzer, de groentezaak van Piet van
Eijk, de slagerij van Koos van der Voort. “Arie,
zei die slager dan, “ kom effe binnen. Ik heb een
boterham voor je met kaantjes”. Iedereen kocht
op de pof bij alle winkeliers. “Wanneer komt je
moeder betalen”, vroegen ze. Niemand van de
kinderen wilde meer een boodschap doen.
De woningen waren slecht: “het vocht kwam
zo uit de fundering. Maar dan ging er weer een
hardboard plaat op en kon het weer even. We
hadden allemaal een poepdoos met houten
deksel. Maar ja, scheutje chloor erin...Maar, het
moest echt wel worden opgeknapt”.
Uit de oorlogstijd herinnert Arie zich de honger.
“We konden bloembollensoep krijgen in de
gaarkeuken in de Gouwestraat. Dan stond je
2 uur in de rij”. Met zijn vader trok hij naar

Zoetermeer met het laatste mooie kettinkje van
zijn moeder om te ruilen tegen aardappelen
en wat ze verder konden krijgen. Zij hadden
een oude kinderwagen. Aan de band die er
steeds maar van afliep, bewaart hij slechte
herinneringen.
Arie weet nog goed dat er twee vrachtwagens
werden geparkeerd op de stoep voor het huis
waar Toosje Haak haar klanten ontving.
De joodse families die in de drie portieken
ernaast woonden werden ingeladen. Hij
heeft ze nooit meer terug gezien. Ook uit de
Pletterijstraat werden gezinnen weggevoerd en
de kinderen uit het weeshuis natuurlijk. Nare
herinneringen.
De ene na de andere naam, borrelt op. Ook die
van An Verwaal uit de IJsselstraat: “haar heb ik
nog gekend toen ze nog in de strontluiers liep.
Doortje, haar zusje was ook zo’n schat”.
Na de oorlog herinnert Arie zich ook een
buurtfeest toen de ‘jongens uit Indië’
terugkwamen, op 25 augustus 1949. Zelfs
politieagenten in de buurt zaten met een borrel
op, op de fiets.
Als we afscheid nemen, zegt Arie nog gauw: “ik
zou zo weer in m’n ouwe buurt gaan wonen”.
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Den Haag ruimt op

Inzameling achtergelaten fietsen
Tussen april en oktober 2018 zijn de Haagse toezichthouders begonnen achtergelaten
fietsen op te ruimen. 11.814 achtergelaten fietsen en wrakken zijn naar het Fietsdepot
Haaglanden gebracht. De aanpak bleek zo succesvol dat de gemeente vanaf dit jaar iedere
buurt in Den Haag op achtergelaten fietsen controleert. En dus ook in onze wijk.
Dat gaat gebeuren in week 4 en 32 Centrum (Zuidwal, Uilebomen, Kortenbos, Voorhout) 
Week 13 Rivierenbuurt, Week 32 Rivierenbuurt-Noord
“Na de pilot in bepaalde gebieden zijn we dit
jaar begonnen met handhaven in de héle stad.
Onze toezichthouders controleren elke straat
minstens een keer per jaar op achtergelaten
fietsen. Waar nodig vaker,” aldus wethouder
Richard de Mos (Buitenruimte).

Achtergelaten fietsen

Achtergelaten fietsen zijn een grote
ergernis voor bewoners. Er blijft te weinig
stallingsruimte over voor fietsen die wel
worden gebruikt. Bovendien staat het erg
rommelig. Sinds vorig jaar geldt daarom in
heel Den Haag: fietsen mogen niet langer dan
28 dagen ongebruikt op straat staan. In de
binnenstad of rondom grote stations mogen
fietsen niet langer dan 7 dagen ongebruikt in
een rek of vak staan.

toezichthouders van de gemeente zijn getraind
in het herkennen van achtergelaten fietsen.

Handhaving: eerst waarschuwen,
dan weghalen
Als de toezichthouders zo’n fiets zien, krijgt
die een waarschuwingslabel. De fiets gaat
op de foto. Als die fiets daar na 28 dagen nog
steeds staat, krijgt de fiets nog een label.
Na dag 31 haalt het Fietsdepot Haaglanden
de fiets op en bewaart ‘m twee weken.
Eigenaren van opgehaalde fietsen kunnen
de fiets tegen betaling van de kosten van
het weghalen ophalen. Niet-opgehaalde
fietsen worden verkocht aan Leerwerkcentra,
fietsenhandelaren en tegen een symbolisch
bedrag aan goede doelen. Wrakken gaan naar
ijzerhandelaren.

Inwoners kunnen helpen
Kenmerken van een achtergelaten Inwoners van de stad kennen de buurt als
fiets
geen ander. Achtergelaten fietsen kunnen
Achtergelaten fietsen zien er ongebruikt uit
met aanslag of mos op het zadel, roest op de
ketting of met onkruid op frame of wiel. De
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gemeld worden op www.denhaag.nl/fietsen.
Op dezelfde pagina is ook de planning van de
handhaving te vinden.

Vrijwilligers gezocht!

Voor het buurtpreventieteam Rivierenbuurt
Wij op zoek naar nieuwe leden. Als u 2 uurtjes per maand tijd kunt vrijmaken om mee te
lopen, heel graag! Kennismaken en aanmelden voor het buurpreventieteam kan via bptrivierenbuurt@live.nl

Wie zijn wij…

In 2014 is het buurtpreventieteam
Rivierenbuurt gestart. We zijn een enthousiast
team dat graag wil bijdragen aan een mooiere,
leukere en veiligere wijk. We zijn een gemengd
team in de leeftijd tussen 20 en 75 jaar.

Wat doen we wel…

We werken op verschillende manieren. Elke
week lopen we door de wijk. De tijdstippen
verschillen iedere week en we lopen alleen
als het past in de agenda. We zitten dus niet
aan een vast tijdstip of dag. De politie en de
gemeente weten telkens wanneer we lopen.
Tijdens de rondes geven we aan de gemeente,
politie en soms ook een corporatie meldingen
door over grofvuil, kapot straatmeubilair en
ook over onveilige situaties. Daarnaast delen
we flyers uit aan bewoners en bezoekers van de
wijk. Bijvoorbeeld over de veiligheid. Zo werken
we aan een hogere bewustwording.

Wat doen we niet…

We zijn geen handhavingsteam of geen
verlengde van de politie. We letten dus op
veiligheid en netheid in de wijk, maar niet op
fout parkeren en zo. We zijn gewoon burgers
die in de Rivierenbuurt wonen en die graag

willen meewerken aan een schonere, mooiere
en veiligere wijk. We lopen daarom ook niet
met vestjes door de wijk, maar in onze gewone
kleren.

Wilt u ook meewerken aan een
mooiere Rivierenbuurt?

Iedereen - jong en oud - kan bijdragen aan
een mooiere en veiligere Rivierenbuurt. Het
begint al met afval in de afvalbak gooien en
hondenpoep van uw eigen hond opruimen.
Maar zeker ook uw huis goed afsluiten en
geen ramen open laten staan als u niet thuis
bent. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan
genezen.
Als u regelmatig door de wijk loopt met uw
hond , vallen u wellicht soms dingen op
die misschien wat raar zijn. Dat kan nuttig
zijn om dat te melden bij de politie via het
telefoonnummer 0900-8844.
Bij spoed altijd 112 bellen!
Misdaad anoniem melden? Bel 0800-7000 of
via meldmisdaadanoniem.nl Vermeldt dan niet
uw eigen naam of telefoonnummer etc.
Meelopen met het Buurtpreventieteam
Rivierenbuurt? Mail bpt-rivierenbuurt@live.nl

Vier de christelijke feesten met
buurtkerk Havenlicht
Zo. 21 april Paasfeest, vanaf 14.30 uur workshops in O3 o.l.v. Coöperatie Eva.
Tussendoor wordt het Paasverhaal verteld met lekkers erbij.
do. 30 mei Hemelvaartsdag, dichtbij de Rivierenbuurt, in het Strijkijzer. Kosten
4,50 euro p.p. Overleg als kosten een probleem zijn.
Vertrek vanaf 14.30 bij O3
Zo. 9 juni Pinksteren, vanaf 15.00 uur in O3, met high tea en Pinksterverhaal.
Houd de website van het Havenlicht in de gaten voor wijzigingen: www.havenlicht.nl
Gerrie de Wilde
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Meidenvoetbal O3:

Meet & Greet met Sarina Wiegman en Tessel Middag!
Op donderdagavond krijgen meiden van 10 t/m 14 jaar (zaal-) voetbaltraining om hen
klaar te stomen voor aansluiting bij een voetbalvereniging. We laten hen veel voetballen
maar ook doen ze mee met oefenwedstrijden bij een vereniging en ze doen toernooien. Ook
worden ouderbijeenkomsten georganiseerd. De trainingen staan onder leiding van Django,
stagiaire Sport en Bewegen van ROC Mondriaan. Plezier hebben en houden daar gaat het
om daarom is er ook een meidenclub voor de training. Hier kunnen de meiden samen wat
leuks doen, maar ze kunnen ook huiswerk maken onder begeleiding van Juf Christa.

Het meidenvoetbal krijgt bezoek!
Tekst: Firdaouss
Op 31 januari was er een grote verrassing voor
de meidenvoetbalgroep in O3. Zoals jullie
weten is Sarina Wiegman bondscoach van het
Nederlands elftal damesvoetbal. Zij kwam
samen met een speelster: Tessel Middag, op
bezoek bij het meidenvoetbal. Zij kwam om ons
een voetbaltraining te geven. We konden heel
veel vragen stellen. Ook vertelde ze dat toen zij
jong was, er nog bijna geen meidenvoetbal was.
Toen ze 6 jaar was speelde ze mee in het jongens
elftal met haar tweelingbroer. Om niet op te
vallen had ze een jongenskapsel. Gelukkig is
dat nu heel anders! Sarina is een super goede
coach, in 2017 zijn ze zelfs Europees kampioen
geworden!
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De kinderraad zorgt voor de
vogels in de wijk!
Tekst: Mariana

Zoals jullie weten vliegen vogels ergens
anders heen om aan eten te komen. Dat is
soms best moeilijk voor ze . Maar dat is niet
nodig! Misschien hebben jullie het al gezien:
bij de heggen op het Deltaplantsoen hebben
de kinderen van de kinderraad, toen het zo
koud was, speciaal eten voor de kleine vogels
(mussen, koolmeesjes) gestrooid en vetbolletjes
opgehangen. Er zijn veel vogels van komen
eten, want een paar dagen later was alles op!
Het slechte nieuws is dat ze niet alleen het voer
eten, maar ook plastic!! Er ligt heel veel plastic
afval in en om de heg heen. Daarom vraag ik
jullie, als jullie plastic zien RUIM HET OP! Gooi
niks op de grond, zelfs niet als je haast hebt!
Alvast bedankt!

