
“Wij zijn al druk bezig te verkennen hoe 
we culturele activiteiten in de wijken 
kunnen verbinden met het nieuwe 
theater”

Lees meer over hoe Henk Scholten probeert van het 
OCC een huis te maken voor alle inwoners van Den 
Haag op p.5.
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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 

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 
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Redactioneel
Deze WIJkrant is het nummer van de verbazing. 
Het begon al met de vraag van mijn zoon van 
9: “wat is het hoogste gebouw van Den Haag, 
pap?” Wij zoeken. Dat zijn dus de torens van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid en van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. De rode 
en de witte zijn allebei 146 meter hoog. Maar 
dan ga je verder kijken. Wat blijkt: er komen 
de komende vijf jaar nog eens 21 torens bij in 
onze stad. En vooral rondom onze wijk. De twee 
hoogste komen op het Rijswijkseplein. Eén van 
180 meter en één van 160 meter. Mijn verbazing 
is groot, zeker als je ondertussen bezig bent 
met een project tegen hittestress en andere 
buurtbewoners met vergroenen van de wijk, 
mobiliteit en CO2 uitstoot. Deze torens gaan 
niet helpen, vermoeden we. Dus 

een correspondent op pad gestuurd, want er 
was een open avond van het Central Innovation 
District. Wat dat allemaal is, vindt u op pagina 
4. Gelukkig daarnaast een verhaal over onze 
toekomstige naaste buren: verbazing over 
hoe mooi het Spuiforum (OCC) wordt. Ook 
wel hoog, maar goed. Daarnaast verbazing 
over een verdwenen ophaalbrug. Verbazing 
over Heerlijke restaurants in de wijk, en over  
mooie bewoners met een hart voor cultuur en 
kinderen. 

Kinderen zelf die zich verbazen over 
pannenkoeken en de Kinderwerkplaats. 
Verbazing over klachten die niet of heel laat 
worden gehoord. Benieuwd of u na het lezen net 
zo verbaasd bent als wij dat waren… 

Namens de redactie,
Ricardo Buitinga
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Rivieren Buurt Spuikwartier Straks onderdeel van het 
Central Innovation District
 
Tekst: Cora van der Veere

De komende jaren gaat de vijf vierkante 
kilometer rondom ons flink op de schop. 
Het gebied tussen het Centraal Station, 
Hollands Spoor, Laan van Nieuw Oost-Indië, 
Beatrixkwartier en Binckhorst wordt als een 
Central Innovation District (CID), opnieuw 
ingericht. Een gebied waar ‘een krachtig, 
vernieuwend internationaal netwerk van 
talent, ondernemers, onderzoekers en 
ambtenaren kan ontstaan’. In dit ‘nieuwe 
competitieve economische hart’ moeten veel 
hoogwaardige (internationale) bedrijven 
en instellingen zich vestigen. Werknemers 
kunnen er gaan wonen. Openbaar vervoer, 
fiets en wandelaars krijgen voorrang. 
Verduurzaming kan worden versneld.

De gemeente is al tijdens de vorige 
collegeperiode begonnen met de ontwikkeling 
van het CID, met inschakeling van adviseurs 
en deskundigen. Het CID Magazine doet 
verslag van een grote conferentie waarin zij 
brainstormden. Het gaat over  ‘innovatief 
samenspel’, ‘ vergroting van ruimtelijke 
kwaliteiten en belevingswaarde’, en over 
onderscheidende kwaliteiten die allemaal met 
een ‘goede branding over het voetlicht gebracht 
moet worden’. Vage verhalen die Haagse bluf 
van een nieuwe invulling lijken te voorzien. 
De gemeente schreef een prijsvraag uit om de 
naam CID te vervangen. Eén van de suggesties: 
het Kapsoneskwartier werd het niet. Het gevoel 

voor humor was daar bij de gemeente niet groot 
genoeg voor.

Schaduw
Het neemt niet weg dat de schrik je om het 
hart slaat. Wat gaan deze veranderingen 
betekenen voor de Rivierenbuurt en het 
Spuikwartier? Zeker is dat er torens komen. 
Hoge tot zeer hoge. Hoeveel  schaduw levert 
dat op? Heeft het nog zin om zonnepanelen aan 
te schaffen? Wordt er ook betaalbaar gebouwd 
voor buurtbewoners? Gaan deze bedrijven ook 
werkgelegenheid opleveren voor de buurt?

Veranderingen als deze zijn niet tegen te 
houden. Bijsturen om het eigen karakter van 
de Rivierenbuurt te behouden, kan wel. Maar 
dan moeten we in actie komen. We moeten 
ons bemoeien met die plannen. Alleen maar 
zeggen dat we dit allemaal niet willen, heeft 
geen zin. We kunnen wel invloed uitoefenen 
op de hoogte van de torens, op veranderingen 
in het wegennet, op het Schenkviaduct, op 
de inrichting van het hele CID gebied. Het 
bestuur van de bewonersorganisatie moet 
aan de bak, om liefst samen met andere 
bewonersorganisaties die actief zijn in het hele 
gebied, onze belangen te verdedigen.

Eind 2019 wordt de zogenaamde Structuurvisie 
gepresenteerd. Daar moeten we bij zijn.

Beeld: Artist Im
pression CID

 door U
N

Studio
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Onze nieuwe naaste buren
Tekst: Cora van der Veere 

Bouwvakkers uit diverse landen laten aan de rand van de wijk een enorme kolos verrijzen. 
Het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) krijgt langzaam maar zeker vorm. Voorlopig 
hebben we er alleen maar last van: toegangswegen naar de bouwplaats zorgen voor 
omleidingen, herrie en stof alom. Maar, begin 2021 is het klaar. In april/mei van dat jaar 
krijgen het Dans en Muziekcentrum, het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Dans 
Theater en het Residentie Orkest, de sleutel. Tot september wordt er proefgedraaid, daarna 
volgt de feestelijke opening.

Henk Scholten, nu nog directeur van het 
Zuiderstrandtheater, is al druk bezig met de 
voorbereidingen daarvan. “Het wordt geen 
opening met alleen maar bekende mensen”, 
vertelt hij. “We zijn nu al bezig met een 
ontmoetingsprogramma. 

Tot september 2021 brengen we lunchbezoeken 
in de stad bij mensen thuis. Het gaat dan om 
ongeveer tien bezoeken per wijk. Bij deze 
stadgenoten laten we zien wat we kunnen. 
Al deze mensen, ongeveer 1000 zijn dat er, 
nodigen we ook uit om samen met een hele 
bekende Nederlander het gebouw te openen. 
Tenslotte moet het nieuwe gebouw ‘een huis 
voor heel Den Haag’ worden.”

Het nieuwe gebouw is een cadeau van Den Haag 
aan zichzelf. Niet alleen zijn er voorstellingen 
in het gebouw, maar ook verenigingen en 
culturele organisaties mogen het gebouw 
gebruiken. Ook is het de bedoeling dat het 
theater buiten de eigen muren in buurten en 
wijken aanwezig zal zijn.

Een ‘stadsprogrammeur’ is al druk bezig te 

inventariseren welke culturele activiteiten er 
in de wijken worden georganiseerd en hoe de 
link met het nieuwe theater gelegd kan worden.  
Het is zeker niet de bedoeling om, zoals dat 
vroeger ging, alleen maar voorstellingen voor 
een kleine groep liefhebbers te programmeren. 
Het gebouw biedt ruimte aan talent uit de 
stad: van Haagse bandjes, koren tot amateur 
strijkwartetten: er is ruimte voor allerlei 
initiatieven uit de stad.

Henk Scholten is er zich zeer van bewust dat het 
gebouw in onze wijk ligt. “We zijn echt naaste 
buren. Dat zullen we ook zeker laten merken. 
Het is de bedoeling, als het eenmaal zover is, 
goed te kijken welke arbeidsplaatsen ingevuld 
kunnen worden door mensen uit de wijk”. 
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BLESSURE

DEN HAAG

WWW.BLESSUREDENHAAG.COM

1

BOOMSLUITERSKADE 299
2511 VJ Den Haag

070-3839884

2

FYSIOTHERAPIE, MANUELE THERAPIE & TRAINING

BLESSURE@XS4ALL.NL

WESTVLIETWEG 55
2491 ED Den Haag

0620 135 738
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OPZOOMEREN ook in de 
Rivierenbuurt
Tekst: Hetty Gijzen

Dit jaar is het Opzoomeren ook naar de Rivierenbuurt overgewaaid. Op vier plekken heeft 
de wijk een opfrisbeurt gekregen. Waar komt het eigenlijk vandaan? Wat is Opzoomeren 
precies?

Een Rotterdams idee
Het begrip Opzoomeren is ontstaan in de 
Opzoomerstraat in het Nieuwe Westen in 
Rotterdam. Eind jaren tachtig van de vorige 
eeuw verloederde deze straat: een bron van 
ergernis. Bewoners staken  zelf de handen 
uit de mouwen om hun straat op te knappen. 
Zo ontstond langzaamaan een campagne en 
steeds meer straten gingen meedoen. Je kunt 
van alles bedenken om de straat gezelliger te 
maken en het contact met de buren en de buurt 
te versterken. 

Vele handen ….
In het Platform Groen van de Rivierenbuurt/
Spuikwartier bespreken bewoners ideeën om 
de wijk groener en gezelliger te maken. Zo 
stelde Gerrie de Wilde voor om dat Opzoomeren 
ook in onze wijk te doen. Een stukje in de 
WIJkrant leverde veel belangstelling op. We 
kregen een financiële bijdrage van fonds 
1818 voor planten en taart. In de Lekstraat, 
Amstelstraat, Scheldestraat, Hunsestraat 
en Ammunitiehaven hebben bewoners op 
zaterdag 18 mei hard gewerkt en het resultaat 
mag er zijn. Zo zijn er op het binnenterrein van 
de Amstelstraat weer nieuwe plantenbakken 
getimmerd en zijn de parkeerplaatsen geveegd. 
Op verschillende plekken in de wijk kregen 
de geveltuinen weer aarde, mest en planten. 
Het werkte aanstekelijk, mensen begonnen 
te schoffelen in hun achtertuin, kinderen 
liepen met stenen te sjouwen voor hun eigen 
plantenbak en het personeel van een restaurant 
in de Scheldestraat kwam met koffie. Er 
ontstonden leuke gesprekken en nieuwe 
ideeën. 

Gezellige afsluiting
Na gedane arbeid was het tijd voor koffie en 
taart. De prachtige taarten waren gemaakt 

door Bakker Vlinder uit de Wagenstraat. De 
planten zijn geleverd door Bloemwinkel Pluis 
van de Stationsweg. Wij bedanken deze winkels 
hartelijk. Het was allemaal van goede kwaliteit. 
Ook fonds 1818 bedankt voor de financiële 
bijdrage. 

Denk mee voor een Haagse naam
Opzoomeren: prima, maar we kunnen ook 
een meer Haagse naam bedenken voor deze 
buurtactiviteit. Een idee? Schrijf de redactie. 
De volgende bijeenkomst van het Platform 
Groen is op dinsdagavond 1oktober 2019 vanaf 
19.30 uur in O3, Zaanstraat 25. Belangstellenden 
zijn van harte welkom. 
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De eerste foto was van 2 december 1927. Op 
andere foto’s zag ik waarom het een ophaalbrug 
was. Er voeren veel boten, soms door een 
man die langs de kant liep, aan een touw 
voortgetrokken. De brug is vaak gefotografeerd: 
met een spiegelende gracht, met doorkijkjes 
naar de Maasstraat, de Herengracht, naar het 
station Staatsspoor: de Zwarte brug was een 
pittoresk middelpunt van de buurt.

Oorlog en vrede
Via de brug werden in de oorlogsjaren 
buurtbewoners naar het gebouw van Kunsten 
en Wetenschappen gedreven, voordat ze naar 
Duitsland werden afgevoerd. De brug was daar 
stille getuige van. Na de oorlog viert de buurt 
de bevrijding uitbundig. Op een foto varen 
buurtbewoners op een bonte stoet van boten 
door de Oranjebuitensingel met drommen 
mensen langs de kant. De opgehaalde brug laat 
de boten door, te midden van alle vrolijkheid. 

Nieuw station 
In de jaren zeventig wordt het Centraal station 
gebouwd. Het hele gebied gaat op de schop. 

De brug moet plaats maken voor nieuwe 
verbindingen naar het station. Navraag bij 
het Hoog Heemraadschap van Delfland, 
toen eigenaar van alle bruggen, leert dat de 
ophaalbrug en het burgwachtershuisje moesten 
worden ‘opgeruimd’. 

Protest
Er is protest. In het Gemeentearchief een 
verzoek van de heer Th.Wolters die, namens 
het buurtberaad Rivierenbuurt, vraagt de 
brug te verleggen naar een plaats tegenover 
de Muzenstraat. Te duur zegt de Dienst 
Gemeentewerken. De heer Wolters legt zich 
er niet bij neer. Ook de ‘Vrienden van Den 
Haag’ vragen de brug te verplaatsen. Het lukt 
allemaal niet: de brug wordt in de zomer van 
1974 gesloopt. De materialen die vrijkwamen na 
de sloop werden eigendom van de aannemer. 
Zijn naam is onvindbaar. Daar loopt het spoor 
dood. Is de brug misschien toch nog ergens 
anders opgebouwd? De deels gietijzeren brug 
was bijna 50 jaar oud en misschien verroest, 
maar we kunnen altijd blijven hopen en zoeken! 

De brug
Tekst: Cora van der Veere

Steeds hoorden we verhalen over een brug bij de Zwarteweg. Waar zou die brug toch 
gebleven zijn? Op zoek in het Gemeentearchief vond ik foto’s van een prachtige, witte 
ophaalbrug. Ja, zo’n brug moet wel lang voortleven in de herinnering.

Foto: Haagse Gemeente archief: 1927 H. Lamme
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Dodenherdenking 4 mei
Tekst: Hetty Gijzen

Voormalig Joods Weeshuis
Het is dit jaar 74 jaar geleden dat er een eind 
aan de Tweede Wereldoorlog kwam. Ieder jaar 
worden op heel veel plekken in stad en land 
de slachtoffers van deze oorlog herdacht. Zo 
ook bij de Pletterijstraat 66 waar het voormalig 
Joods Weeshuis staat. Enkele jaren geleden 
werd hier een monument geplaatst. In de late 
avond van 5 maart 1943 vielen de Duitsers 
het Weeshuis binnen. Alle aanwezigen, 
personeel en kinderen, werden hardhandig 
uit het weeshuis gehaald en gedwongen in 
klaarstaande vrachtwagens te stappen en op 
transport gezet naar Westerbork. De meeste 
daarvan zijn op 10 maart in datzelfde jaar naar 
het vernietigingskamp Sobibor gestuurd, waar 
zij een paar dagen later zijn omgebracht. 

José Mendels verzorgt ieder jaar de plek en 
spreekt de aanwezigen toe. Dit jaar koos ze 
ervoor een stuk voor te lezen uit het boek: 
Het bittere kruid van Marga Minco. Over de 
kinderen die ver voor de oorlog al te maken 
kregen met systematische stigmatisering en 
uitsluiting als groep, om hun Joods zijn. Marga 

Minco was in de oorlog zelf ook kind. 

Mooi om te zien hoe ieder jaar meer mensen de 
plek weten te vinden. Er werden bloemen gelegd 
door de bewonersorganisatie Rivierenbuurt/
Spuikwarter, de Politie, de basisschool Jan van 
Nassau en buurtbewoners. 
‘Laten we waken dat dit niet weer gebeurt. 
Laten we niet wegkijken, laten we nooit, 
maar dan ook nooit wegkijken’. Dit waren de 
pakkende en afsluitende woorden van José. 

Groep 8 Jan van Nassauschool
Rond 4 en 5 mei zijn de scholen dicht en de 
kinderen vrij. Maar groep 8 van de Jan van 
Nassauschool heeft deze gelegenheid niet 
voorbij laten gaan. Zij zijn een paar dagen later, 
in het bijzijn van een vertegenwoordiging van 
de Stichting Levi Lassen, een krans en bloemen 
gaan leggen bij het Joods Monument aan het 
Rabbijn Maarsenplein. Bij het kindermonument 
werden gedichten van kinderen voorgelezen. 
Trots op de kinderen uit mijn buurt. 
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Schenkkade 209, Den Haag    •    [070] 385 11 01    •    info@langezaal.nl    •    langezaal.nl    •    

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! 

Woning Verkopen?
Woning Verhuren?

Op zoek naar een woning?
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Lekker eten in de wijk: 
O3 Restaurant
Tekst: Marloes van den Heijkant

Sinds september 2017 is het leer- en werkrestaurant van welzijnsorganisatie Zebra 
gevestigd in O3 aan de Zaanstraat 25. Leermeester in de bediening, Elise van der Meulen, 
vertelt mij wat meer over dit unieke buurtrestaurant. 

O3 Restaurant biedt jaarlijks aan 15 MBO 
studenten van het ROC Mondriaan een 
intensief begeleidingstraject. Studenten 
doen praktijkervaring op en krijgen in de 
middag theorielessen van docenten van ROC 
Mondriaan. Dit jaar is de helft van de studenten 
statushouder. Einddoel is het behalen van het 
MBO1 diploma. Vorig jaar slaagden maar liefst 
9 van de 12 van de studenten voor de opleiding, 
een groot succes! 

Elise nodigt buurtbewoners graag uit om eens 
langs te komen. Nog niet iedereen kent het 
restaurant. Ouders met kinderen op de Jan van 
Nassauschool zien vanzelf het restaurant in het 
gebouw. Andere wijkbewoners niet en dat is 
jammer. 

Ook als je alleen wat wilt drinken ben je van 
harte welkom. Bij lekker weer ook op het terras. 
O3 Restaurant beschikt over een wijnkaart en 
schenkt verschillende bieren. In de keuken 
staat Peter, de chef-kok. Zijn hart ligt bij Street 
food zoals Picanha van de BBQ, pulled pork en 
Buffalo Wings, maar hij kookt samen met zijn 

team ook overheerlijke vis- en vegetarische 
gerechten. Collega Trees maakt de mooiste en 
lekkerste taarten om van te smullen als dessert 
of bij de koffie. Het menu is vriendelijk geprijsd: 
voor €5 kun je genieten van de dag special, voor 
kinderen is dit slechts € 2,50. O3 Restaurant is 
er daarnaast ook voor zakelijke bijeenkomsten, 
vergaderingen, borrels, kinderfeestjes en 
catering op locatie. Op vrijdag zijn er regelmatig 
thema-avonden zoals wijnproeven, BBQ, 
kaasfondue of een tapasavond. Kortom, loop 
eens binnen en maak kennis met dit leuke en 
bijzondere buurtrestaurant!

Openingstijden en menu 
Dinsdag, donderdag en vrijdag is de keuken 
open van 17:00 – 19:30 uur, het restaurant sluit 
rond 21:00 uur. Woensdag van 10:00 – 13:00 
uur is er koffie en gebak en een broodjeslunch 
op aanvraag. Meld je aan zodat je wekelijks 
het menu ontvangt, via e.vandermeulen@
zebrawelzijn.nl. Reserveren via dit emailadres, 
de Facebookpagina van O3 restaurant of 
telefonisch 070-8200188. 
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Riviervizier

Een onmisbaar team op straat
Tekst: Hetty Gijzen

De redactie nam een kijkje op het industrieterrein van de voormalige gasfabriek op de 
Binckhorst. Nu staat daar het Haags Veegbedrijf. Ik sprak met enkele medewerkers 
waaronder de mannen die onze wijk schoonhouden.

Ik ben verrast door het prachtige gebouw aan 
het Trekvlietplein. Het is in 1907 ontworpen  
door Adam Schadee. In 1967 werd het laatste 
stadsgas er geproduceerd. Enkele van de 
gebouwen zijn in 2002 gerestaureerd en tot 

Rijksmonument verklaard. In één ervan, 
waar ik mijn afspraak heb, zie ik prachtig 
gezandstraald glaswerk, een schouw met 
keramiek tegels en banken van eikenhout aan 
weerskanten. De vloer van graniet heeft een 
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inleg van mozaïek. Wat een vakwerk en fijn dat 
het in oude staat hersteld is. 

Veegbedrijf
Door depotleider John de Vroedt en 
communicatieadviseur Femke Wiersma word 
ik rondgeleid over het terrein. In Den Haag 
zijn drie depots van het Haags Veegbedrijf. Op 
de Binckhorst, De Werf en op Scheveningen. 
Daarnaast zijn er ook nog 18 kleinere 
vestigingen. In totaal zijn er 700 mensen in 
dienst die met elkaar zorgen voor een schone 
en veilige stad die er goed uitziet. De straten 
worden geveegd met bezems en machines en 
afvalbakken worden geleegd. 
Onkruid wordt verwijderd op de verhardingen 
en het zwerfvuil wordt uit de groenstroken 
verwijderd. Tevens wordt er schoongemaakt na 
grote evenementen zoals het vuurwerkfestival, 
Koningsnacht, de veteranendag en Prinsjesdag. 
In de winter wordt er gestrooid, in de zomer 
wordt het strand schoongemaakt. Na een storm 
worden takken weggehaald en glas opgeruimd. 
Ze werken daarin samen met het Haags 
Werkbedrijf, De Haeghe Groep en Haagse 
Milieu Services. 

Hulp
Het team van de Binckhorst werkt voor het 
stadsdeel Centrum waar de Rivierenbuurt en 
het Spuikwartier onder valt. Als ik ‘s morgens 
met de uitvoerders spreek dan hebben zij al 
een natte rug en zijn toe aan koffie. Ze zijn vijf 
dagen in de week vanaf 8.00 uur op straat, 
toegerust met veegkarretjes met afvalbak, 
bezem en knijper. Ze vertellen enthousiast over 
hun werk. ‘Mensen zijn meestal vriendelijk, 
groeten op straat en geven complimenten, 
kinderen lopen soms mee om te helpen. Soms 
is het werk wel zwaar, maar we hebben een 
goed samenwerkend team dat collegiaal is. We 
helpen elkaar, lossen problemen samen op’, zo 

vertellen ze mij. 
Op mijn vraag of bewoners een handje kunnen 
helpen om het werk te verlichten hebben ze wel 
een paar suggesties: Geen stenen, hondenpoep 
en huisvuil in de vuilnisbakken gooien! Door 
stenen wordt het zwaar, de poep gaat in aparte 
bakken met klep en wordt apart opgehaald door 
Omnigroen. Het huisvuil maakt de bakken 
onnodig overvol. Daar zijn de ondergrondse 
bakken voor. Klinkt logisch toch?

Heeft u groot vuil of ziet u verkeerd 
aangeboden huisvuil of kapot straatmeubilair? 
Bel het Contactcentrum 14070, mail naar 
contactcentrum@denhaag.nl of installeer de 
BuitenBeterApp zodat u direct een melding 
kunt maken. 
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De Popfactory wil verbazen en 
verwonderen
Tekst: Hetty Gijzen

Altijd leuk om contact te hebben met een nieuwe wijkbewoner die enthousiast is over de 
buurt. Deze keer had ik een gesprek met Lennaert Roos. Een veelzijdig kunstenaar die 
bruist van de ideeën. Hij vertelt over zijn bedrijf de Popfactory. 

Werkplaats voor muziek en 
theater
Popfactory werd opgericht in 1997 als 
muziekschool en heeft zich ontwikkeld 
tot een toonaangevend laboratorium 
voor muziektheater en kunstzinnige 
cultuurprojecten’. Zo lees ik op zijn website. 
Volgens een geheel eigen methode geeft hij 
les in pop- en jazzmuziek en werkt hij zowel 
met kinderen als volwassenen. Soms komen 
mensen er voor stem coaching of om beter te 
leren presenteren. Een andere keer krijgt hij 
een vraag van iemand die eigen liedjes wil 
schrijven. “Het kan je helpen om meer met 
jezelf in contact te komen, meer zelfvertrouwen 
te krijgen”, aldus Lennaert. 

Eigen producties
Op het gebied van kindertheater heeft hij 
een aantal producties gemaakt. ‘Dobbe en de 
Draak’ en ‘Drakenkoek’ zijn daar voorbeelden 
van. De muziek, de teksten maakt hij 
allemaal zelf. De illustraties zijn van Sylvia 
van Ommen en Marieke Middelkoop. Er is 
veel beeld bij zijn optredens. Kinderen die de 
Nederlandse taal (nog) niet goed begrijpen 
hebben zo ook een leuke voorstelling. Hij heeft 
dan ook veel gespeeld in asielzoekerscentra 
door het hele land. Daarnaast geeft hij ook 
schoolvoorstellingen. 

Albina’ is zijn laatste productie. Die is 
kortgeleden in première gegaan. Albina is een 
witte kauw die uitgestoten wordt door eigen 
soortgenoten. Door de situatie ontwikkelt 
de vogel iets dat haar heel bijzonder maakt. 
Daarmee is de brug naar kinderen die eenzaam 
zijn of buitengesloten worden, geslagen.  
Uit de productie Albina: Als je een eigen lied 
wilt zingen dan hoef je niet ver te zoeken. Je 
luistert gewoon naar je hart.

De buurt
De Rivierenbuurt vindt hij prettig wonen. De 
wijk is divers en inspireert hem in zijn werk. 
Met kinderen uit de buurt zou hij graag een 
popkoor of een musicalklas starten. Wie dat 
leuk vindt kan zich aanmelden bij Lennaert. 
Stuur een bericht naar info@popfactory.nl of 
bel 06 14 184 378
Want, Popfactory wil prikkelen, uitdagen, 
verwonderen en verbazen, door middel van 
muziek, kunst, theater en multimedia.
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Wij nemen u serieus (maar niet 
heus)
Tekst: Aart de Groot

Er vinden veel werkzaamheden plaats in Rivierenbuurt/Spuikwartier: renovatie van de 
Koningstunnel, verbouwing van Woonzorgcentrum Rivierenbuurt. Tegenwoordig word je 
keurig geïnformeerd, compleet met mailadres of telefoonnummer als je vragen hebt of een 
probleem. Maar wat gebeurt er daarna? Dat valt dan toch tegen.

HWW-zorg is gestart met sloop in het 
Woonzorgcentrum aan de Boomsluiterskade. 
Er stond al maanden een container voor het 
sloopafval. Dat ding is zo groot - en staat zo 
dicht bij de hoek - dat het hinder oplevert voor 
het verkeer. Rijd je op de Boomsluiterskade 
(richting Maasstraat) zie je door die container 
het verkeer uit de Christoffel Plantijnstraat  
niet. Vooral voor fietsers en scooters 
levensgevaarlijk. Denk aan fietsende kinderen 
of snelle pizzakoeriers. 

Container toch weg
Kortom: goed om dit probleem even te melden 
want er zijn alternatieven: de container kan op 
het binnenterrein staan, of plaats twee kleinere 
in plaats van zo’n joekel. 
En dan? Na twee weken (!) krijg je antwoord: 
de aannemer zal een kleinere container 
plaatsen, op een andere plek. Fijn, denk je dan. 
Dan gebeurt er helemaal niets. Dus je stuurt 
opnieuw een bericht. Antwoord: “De aannemer 
heeft het de gemeente gevraagd en de gemeente 
vindt dat we niets hoeven te wijzigen.” Wie dat 
heeft gezegd, en waarom, wordt niet vermeld. 

Wie straks verantwoordelijkheid neemt als hier 
een ernstig ongeluk gebeurt, ook niet. 
Een typisch geval van: wij nemen u serieus, 
maar niet heus. Iets beloven maar het niet 
doen. Niet ingaan op alternatieven. Gewoon: 
de gemeente vindt het goed dus wat zeur je 
nou mens! Gelukkig is de container inmiddels 
weggehaald.

Een ander voorbeeld. We krijgen bericht van 
de gemeente dat in de Lekstraat poorten 
worden geplaatst voor het verkeer. Als je belt, 
krijg je te horen dat de contactpersoon op 
vakantie is. Geen nood: er staat ook nog een 
06-nummer van de aannemer bij. Als je belt, 
blijkt dat nummer ‘niet in gebruik’. Geef je dat 
door, komt er een nieuwe brief met het juiste 
telefoonnummer. Maar ja, u snapt het al, die 
poorten zijn er al.   

Nee heus: wij nemen u serieus! 
Zijn er meer wijkbewoners met dit soort 
ervaringen? Laat het de redactie weten. 
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Buurtkerk Havenlicht 
Nieuw: Alpha-zomercursus 2019 
Van 20  tot en met 23 augustus kunt u vier interactieve bijeenkomsten bijwonen over de basis van 
het christelijk geloof. Tijdstip: van 16:30 – 20:30 uur. 
Het is gratis, gezellig en zonder gedoe. In vier dagdelen behandelen we acht onderwerpen. Op de 
cursusdag gaan we samen eten.  
Informatie en aanmelden https://havenlicht.nl/alpha-cursus of bel met Roel 06-19800406.

Make a Change Festival: 
hulp gevraagd!
Zaterdag 6 juli wordt het Make a Change 
Festival georganiseerd. Dit Haagse 
Duurzaamheidsfestival is op het Lange 
Voorhout, van 12.00 tot 20.00 uur. Voor onze 
werkgroep Energietransitie een mooie kans 
om te netwerken en buurtgenoten enthousiast 
te maken. Deelname aan het festival – hoe 
leuk en nuttig ook –  kost veel tijd om het voor 
te bereiden. We zoeken ook mensen voor de 
stand.  We staan er met een Energy Floor, waar 
je op met zelf bij elkaar gesprongen energie een 
selfie kan maken. Er is een Rad van Fortuin 
voor energiebesparende prijsjes. We koken op 
inductie. Gratis proeven!

Geweldig als veel mensen uit onze wijk mee 
willen doen. Laat het weten voor 7 juni. Heb je 
zelf ideeën voor een activiteit (een duurzame 
wandeling door je wijk, een prijsvraag, etc.): 
mail naar  Peter Oosterling, info@brs-
denhaag.n

Naaimachines
In de vorige wijkkrant plaatste ik een oproep 
voor naaimachines voor de vrouwengroep in 
O3. Inmiddels hebben we negen naaimachines 
gekregen. Daar zijn wij heel blij mee. Daarom 
iedereen, die heeft gereageerd heel hartelijk 
bedankt!
De vrouwen- (moeder-) groep komt iedere 
dinsdag bij elkaar van 13.00 tot 14.30 uur.
Christa Verra, namens de vrouwengroep.
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De wijktijgers bezoeken de 
Kinderwerkplaats
Tekst:  Sana en Firdaouss

Raymond van Bohemen is de eigenaar van de kinderwerkplaats. Hij werkt daar al 6 
jaar. Ooit is hij ermee begonnen omdat hij vond dat kinderen te weinig bezig zijn met 
techniek. Ze zitten teveel achter de computer of op hun telefoon. Bij de kinderwerkplaats 
kan je allerlei leuke technische proeven doen en dingen maken.  Het is belangrijk dat ook 
kinderen leren om met hun handen te werken.

Nadat Raymond van alles verteld had, mochten 
we de Kinderwerkplaats uit proberen. We 
kregen allemaal een gereedschapskist met 
materialen. Wat kan je daar een leuke dingen 
doen, zoals een dobbelsteen en een button 
maken. Je kan een bootje van piepschuim 
maken  met een speciaal apparaat en schilderen 
met een verfcentrifuge. Je kan er bouwen, 
sleutelen en proeven doen. Teveel om op te 
noemen. Ga zelf gewoon een keer langs, het is 
echt super leuk!!!  

Mariana had nog een paar goede vragen voor 
Raymond.

“Wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt 
in de Kinderwerkplaats”?
“De kinderwerkplaats was helemaal afgehuurd, 
dan verwacht je een grote groep. Maar er kwam 
een limousine voorrijden en daarin zat een 
groepje kinderen die voor een kinderfeestje 
naar de kinderwerkplaats kwamen en daarvoor 
was het helemaal afgehuurd”.

“Wat is het leukste wat je ooit hebt mee 
gemaakt”?
“Er was een meisje op bezoek met een paar  
vriendinnen. Er liepen een aantal mannen 
om het meisje heen, die haar goed in de gaten 
hielden. Toen ze weg was werd duidelijk 
waarom; op de grond van de Kinderwerkplaats 
vonden ze een lepeltje met het hoofd van de 
koning erop. Toen bleek dat prinses Alexia  
langs was geweest, met natuurlijk een aantal 
bewakers.  Hadden ze expres een teken achter 
gelaten??”
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Onze locaties:
• Boomsluiterskade 299 

2511 VJ Den Haag
• Stationsweg 35  

2515 BH Den Haag

dedoc.nl

Bereikbaar op werkdagen 
08.00 - 17.00 uur

Telefonisch spreekuur 
11.00 - 12.00 uur

070-382 47 77

Huisartsen met hart voor de buurt 

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

Hallo, Ik ben Steven Scholten. Fotograaf in de 
Rivierenbuurt en vaste fotograaf van de WIJkrant.

Veel mensen hebben er moeite mee om gefotografeerd 
te worden. Door mijn open en vriendelijke karakter slaag 
ik er echter meestal in om een ontspannen sfeer te 
creëren waarbij de geportretteerde zich snel op haar/
zijn gemak voelt. Natuurlijk heb ik zelf ook artistieke 
ideeën, maar de wensen en  tevredenheid van de klant 
staat bij mij voorop.

• PORTRETTEN, PRIVÉ EN 

ZAKELIJK (BIJVOORBEELD 

VOOR LINKEDIN)

• EVENEMENTEN

• REPORTAGESWWW.STEVENSCHOLTEN.COM 
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Burgemeester op pad met 
Buurtpreventieteam
Tekst: Het buurtpreventieteam

Op dinsdag 12 maart liep burgemeester Krikke van Den Haag een rondje mee met het 
Buurtpreventieteam Rivierenbuurt. Ze wilde graag zien hoe wij meewerken aan een 
schone, veilige en leuke wijk.

In de stromende regen en koude wind hebben 
we onze ronde gemaakt. We vonden het heel 
stoer dat de burgemeester gewoon meeliep. 
Tijdens het 
plezierige gesprek stonden we stil bij 
verschillende plekken. Bijvoorbeeld bij 
bepaalde ondergrondse afvalcontainers 
waar vaak grofvuil ligt. We zagen ook 
veel hondenpoep. Ook spraken we met de 
burgemeester over plekken in de wijk waar we 
zorgen hebben over de veiligheid, bijvoorbeeld 
bij de grote, tijdelijke parkeerplaats bij het 
spoor. 

Tijdens onze ronde zagen we een scooter 
van een bezorgdienst op een vreemde plek 
geparkeerd staan. De wijkagent die meeliep, 
nam direct contact op. Later bleek dat de 
scooter gestolen was. Als het goed is, is hij weer 
netjes terug bij de rechtmatige eigenaar! 
Uiteraard hebben we het ook over leuke 
dingen gehad. In het algemeen vinden wij 

de Rivierenbuurt een hele fijne wijk om in te 
wonen omdat het een relatief veilige wijk is. We 
zijn blij dat de gemeente onze meldingen snel 
en goed
oppakt. De relatie met de wijkagenten en 
bureau Hoefkade is heel goed. We zien ook 
dat de wijk de laatste tijd best goed schoon 
gehouden wordt. Ook zijn we blij met meer 
groen in de wijk. De Rivierenbuurt is een wijk 
met een aantal hitte-eilanden, dan helpt meer 
groen om het iets koeler te houden in de zomer. 
De wijk wordt er ook mooier van.

Al met al vonden wij het heel geslaagd dat de 
burgemeester met ons meeliep die avond en het 
was leuk om te horen dat ze goed bekend is met 
de wijk.

Meer informatie over het buurtpreventieteam 
of wil je meelopen? Mail ons via bpt-
rivierenbuurt@live.nl
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Met de Buur(t)vrouwen naar 
‘Onze Straat’.
Opeens zat er een uitnodiging in de mailbox van de Buur(t)vrouwen. Het Nationale Theater 
(HNT) stelde 25 kaartjes beschikbaar voor de voorstelling ‘Onze Straat’. Het was toeval 
dat de initiatiefneemsters van de Buur(t)vrouwen net een lunchafspraak hadden om te 
overleggen wanneer we weer een ontmoeting tussen vrouwen gingen organiseren. Dat doen 
we al meer dan 10 jaar.

Voorspel
Het ging om meer dan alleen de 
voorstelling. Vooraf kwamen enthousiaste 
theatermedewerkers langs - mét taart - om 
een toelichting te geven. Via een simpel vraag- 
en antwoordspel werden we ons bewust van 
onze eigen straten, van de veranderingen 
in de buurt, van irritaties en ontmoetingen. 
Ook van de ondernemer die iedereen verbindt 
en de hardwerkende alleenstaande moeder 
met twee banen. Van de werkzoekende die 
zijn appartement niet uitkomt behalve om 

naar de avondwinkel te gaan. Van de pubers 
die botsend volwassen worden. Van dromen 
en verdriet. Het toneel van het echte leven. 
Luisa had de Regentenkamer geregeld, een 
inspirerende ruimte waar we ook even de 
verborgen binnentuin konden zien.

Verrassing
Vrouwen uit de Stationsbuurt, Schilderswijk, 
het oude Centrum en de Rivierenbuurt 
reageerden. Het Nationale Theater regelde 
taxibusjes. In de chique Koning Willem I foyer 
werden we ontvangen. Eén van de toneelspelers 
- Nazmiye Oral -  kwam even bij ons langs. Een 
paar vrouwen hadden haar eerder ontmoet in 
buurthuis De Mussen. Ook kwam, toen we na 
een uitvoerige rondleiding door de schouwburg 
op onze plaatsen zaten, Romana Vrede naar ons 
toe.

Dropjes
Bijzonder was dat iedereen - toeschouwers en 
spelers - op het toneel waren. Gordijnen naar 
de zaal waren dicht, rondom tribunes. ‘Onze 
Straat’ gaat over ons en de spelers stonden 
letterlijk dichtbij. Een pauze was er niet. 
Trolleys met water en thee, schalen met koekjes 
en dropjes gingen rond. Wie naar het toilet 
wilde, ontsnapte even.

Dank aan Het Nationale Theater
Na nog een drankje, stonden onze busjes 
weer voor. Wil je ook in het mailbestand 
van de Buur(t) vrouwen, geef je op via 
stationsbuurtvrouw@gmail.com; Informatie 
http://buurtstation.nl/buurtvrouwen/
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Het Infopunt
Tekst:  Maurice Oosthoek

Donderdag 6 juni start Zebra Welzijn een 
informatief spreekuur voor alle wijkbewoners 
uit de Rivierenbuurt. Iedereen die vragen heeft 
over werk, zorg en welzijn kan hier terecht. Ook 
mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk 
of ideeën hebben voor de wijk zijn van 
harte welkom. De medewerkers van Zebra 
ondersteunen u en geven advies waar nodig.

U kunt van 6 juni tot en met 8 augustus iedere 
donderdag van 10:00 -12:00 uur terecht bij het 
Infopunt. Het is te vinden in het restaurant van 
O3 aan de Zaanstraat 25.

Gezellig eten in het Eethuisje 
van O3
In O3 bestaat op woensdag- en vrijdagmiddag de mogelijkheid om gezellig te eten. Ouderen 
vanaf 55 jaar kunnen hier samen met hun mantelzorgers genieten van een lekkere maaltijd.

Op woensdagmiddag is het Eethuisje geopend  
tussen 13.00 uur en 18.00 uur. 
Tot 17.00 uur is er tijd voor spelletjes, 
bijvoorbeeld kaarten of sjoelen.
Daarna, tussen 17.00 uur en 18.00 uur is het tijd 
voor een driegangen maaltijd. Kosten 5 euro.

Op vrijdagmiddag is het Eethuisje ook geopend 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Dan wordt er ook een 
lunch geserveerd: soep met broodjes. Kosten 5 
euro, maar later in de middag gaan we dan ook 
rond met lekkere snacks.

Na de lunch is er tijd voor een spelletje. 

Om 17.00 uur is het weer tijd voor een lekker 
diner van drie gangen. Kosten 5 euro.

U bent van harte welkom. 

Wel fijn als u zich even van tevoren opgeeft via 
tel.nr. 070-8200184 (O3)

Heeft u informatie nodig of voorlichting dan 
kunt u daarvoor tijdens de middaguren ook 
terecht
bij de Ouderenconsulente: Joke Steenvoorden. 
Zij is ook te bereiken via tel.nr. 0643395298
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Nieuws van de Kinderraad  
Op bezoek bij wijkagent Tamar.
Een half jaar geleden kwam Tamar bij de Kinderraad op bezoek. Dat was heel goed, want toen 
konden we met elkaar praten over dingen die in de wijk moeten veranderen, die wij niet goed 
vinden. Nu had Tamar had ons uitgenodigd bij het politiebureau Hoefkade. We kregen een 
rondleiding en we konden vragen stellen. Aan het einde kregen we allemaal nog een tas met leuke 
spulletjes erin. Het was heel interessant en leuk! 

In actie voor de ouderen in O3
Op woensdag 17 april kwam de kinderraad langs bij het eethuisje van O3 om samen met de 
ouderen een paaspotje te maken. Vijf meiden kwamen helpen met het klaarzetten van alle 
materialen. Daarna hielpen zij de ouderen met verven en versieren. Het resultaat mocht er zijn

70 liter beslag 
Tekst: Maurice Oosthoek.

Op 22 maart was het Nationale Pannenkoekdag en O3 was voor het derde jaar op rij van de partij. 
‘s Ochtends begonnen Peter en Trees van leer-werk restaurant H’eerlijk de eerste pannenkoeken 
al voor te bakken. Ze  kregen hulp van hun leerlingen en van Harim, Monta, Nabil en Salah, vier 
jongeren uit de wijk. Hulp was welkom want 400 pannenkoeken moesten grotendeels klaar staan, 
mét een grote pan soep. Om 15.55 uur zaten Hatim en Marvin, twee andere jongeren klaar om de 
eerste gasten te ontvangen. Alle gasten kregen de pannenkoeken vakkundig uitgeserveerd door 
14 kinderen van de Kinderraad. Iedereen genoot van de pannenkoeken en het samenzijn


