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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

Informatie & Service

Veilig Thuis Haaglanden Waldeck Pyrmontkade 872
tel: 0800-2000
24/7 bereikbaar

Klachten/schademeldingen in de openbare ruimte
Gemeentelijk contactcentrum
www.denhaag.nl tel: 14070
Of met de BuitenBeter app

Haagse wijk- en woonzorg, thuiszorg
tel: 070-3795000
www.hwwzorg.nl
24/7 bereikbaar

Politie geen spoed: 0900-8844
Politie/Brandweer/ambulance: 112
Meld misdaad anoniem: 0800-7000

Wijkverpleegkundige Marije Berkel
06 82010107 di. – do. – vr.

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

2

Algemeen Maatschappelijk werk
tel: 070-4248000

Tandartsendienst spoedgevallen nacht/weekend
tel: 070-3110305
Dierenartsen weekenddienst spoedgevallen nacht/
weekend tel: 070-3110307
Zebra Welzijn
Zaanstraat 25
tel: 070-8200184

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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Wijk in ontwikkeling
Tekst: Ricardo Buitinga, Cora van de Veere
De komende jaren gebeurt er van alles in en rondom onze wijk. Het Spui theater (OCC)
wordt afgebouwd, bij de beide treinstations komen nieuwe hoge gebouwen en de Binckhorst
wordt ontwikkeld tot woonwijk. Deze veranderingen hebben allemaal gevolgen voor de
leefbaarheid. Tegelijkertijd zijn er allerlei bewoners in onze wijk die de ontwikkelingen
nauwlettend volgen en zelf met initiatieven komen om de leefbaarheid te verbeteren.
Het komende jaar volgen we in deze serie de ontwikkelingen op de voet. In deze tweede
aflevering staan de ontwikkelingen rond de stations centraal.

Bewoners CID wijken verenigen zich
In het vorige nummer kon u lezen hoe onder
de naam Central Innovation District (CID) er
allerlei plannen liggen om het economisch
hart van Den Haag te versterken. Deze plannen
hebben effect op de werkgelegenheid, verkeer,
CO2, duurzaamheid en leefbaarheid van de
wijken die ermee te maken hebben. Het gaat
om Bezuidenhout (daar komen rond Laan
van Noi twee torens van ieder zo’n 100 meter,
Centrum, Rivierenbuurt en Spuikwartier.
Rondom het centraal station komen ook een
aantal torens en worden allerlei duurzame en
verkeersmaatregelen genomen om het gebied
leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Tot
slot Stationsbuurt en Laak, daar worden de
komende jaren zo’n tien hoge torens gebouwd.
De hoogsten bij het Rijswijkseplein zijn 180
en 160 meter hoog. Deze staan gepland op de
plek van het huidige ‘spiegelpaleis’, de Red
Technology toren. De slagschaduw valt straks
over de Rivierenbuurt, de Stationsbuurt en het
Schipperskwartier.
Bij navraag onder bewoners blijkt dat de
meesten niet of nauwelijks op de hoogte zijn
van deze ontwikkelingen en welke invloed ze
er nog op hebben. Het inspraak traject blijkt
voor een deel al begonnen. Hoog tijd om actieve
bewoners uit deze verschillende wijken bij
elkaar te roepen, bedacht de redactie van deze
WIJkrant en een aantal actieve bewoners.

Wijkenbijeenkomst
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Op 9 juli zijn bewoners uit Bezuidenhout, Laak,
Oude Centrum, Rivierenbuurt/ Spuikwartier,
Rondom het Plein en de Stationsbuurt in
O3 bij elkaar gekomen. Onder leiding van
buurtbewoner Otto Thors, zetten we onder

elkaar wat de CID plannen voor onze wijken
gaan betekenen. Ook bespraken we wat we
het beste kunnen doen om zoveel mogelijk
invloed uit te oefenen op de plannen die de
gemeente samen met projectontwikkelaars
aan het uitvoeren is. Niet onbelangrijk ook:
hoe we sommige plannen kunnen stoppen of
ingrijpend veranderen.

Visie?

De verbazing bij de deelnemers zit er vooral in
dat een deel van de plannen in lijkt te druisen
tegen bijvoorbeeld de visie van de gemeente om
duurzame stad te worden in 2040. Niet bekend
is of de torens straks klimaatneutraal worden
opgeleverd. Ook niet of de gebouwen die ervoor
moeten wijken, duurzaam (circulair) worden
afgebroken. Leidt de toename van het aantal
inwoners niet tot nog meer verkeer en CO2
uitstoot?

Torens

Dan is er nog de vraag over de hoogte van de
torens. Die zijn allemaal hoog tot zeer hoog.
Er gaan zelfs geruchten over 200 meter. Ter
vergelijking: het Strijkijzer is 134 meter. De
torens gaan schaduw veroorzaken, maar dat
is maar één van de problemen. Het onderhoud
van de liften is een ander probleem. Dat is zo
duur dat alleen mensen met een wel erg dikke
portemonnee daar kunnen wonen.
Hoe krijg je daar dan 30% sociale
huurwoningen in? Bij de torens rondom het
OCC is dat percentage al weggelaten. Dat
schijnt ergens anders in de stad te worden
gecompenseerd. Die torens moeten dus lager
worden. Dat is maar één van de voorbeelden
waarover wij spraken en kennis uitwisselden.

Een ander voorbeeld. We hadden het ook over
de geplande bouw van een toren zo dichtbij,
dat het Schenkviaduct moet verdwijnen.
Sterker nog in een impressie tekening die we
vonden stond ‘get rid of this’. Dus: ‘weg met
dat Schenkviaduct’, er stond een mooi plaatje
bij met een prachtige wandelpromenade met
groen op het Schenkviaduct. Misschien denkt
u: ‘nou dat is fijn’, maar waar gaat het verkeer
dan heen? Over het Bernhardviaduct en door
de Koningstunnel? Of gaat het Schenkviaduct
straks ondergronds? Misschien moet de
gemeente toch nog eens kijken naar het
verkeersplan dat eerder door bewoners uit de
Rivierenbuurt-Spuikwartier is aangeboden.

Samenwerking

De conclusie was dan ook snel dat het de
moeite waard is om de komende tijd te blijven
overleggen en gecoördineerd in actie te
komen. Waar mogelijk zullen wij onze kritiek
laten horen op het stadhuis. Maar ook gaan
we onze eigen visie op dit gebied proberen te

formuleren. Ééntje bedacht met bewoners en
niet over bewoners. Een speerpunt daarbij is
het uitvoeren van een Leefbaarheids Effect
Rapportage. Dat is een instrument waarmee
gemeten kan worden hoe de situatie in een wijk
nu is wat betreft luchtkwaliteit, verhouding
bewoners tot de voorzieningen, inkomens/
beschikbare woningen, enz. Een prima maat
om te zien wat de plannen van de gemeente en
de project-ontwikkelaars teweeg gaan brengen
in onze en de wijken rondom ons.
Vindt u het leuk om mee te denken en
te doen met deze gemeenschappelijke
actie over het CID, stuur dan een mail aan
redactiewijkkrant@brs-denhaag.nl
We zoeken specifiek mensen met verstand
van MER(Milieu Effecten Rapportage) en
inspraakprocedures, mensen met ruimtelijke
ordening achtergrond en iedere andere nuttige
inbreng.
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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
Tekst: Roberto Dresia, top visagist & Joop Gard Passchier, stylist
In deze zomer editie hebben we een aanmelding van Wendy Elisabeth Mateo Mercedes uit
de Dominicaanse Republiek, die sinds 10 jaar in de Rivierenbuurt woont. Wendy, heeft twee
kinderen, een dochter van 21 en een zoon van 16 jaar.

Wat vind je prettig aan de
Rivierenbuurt?

Wat vind je van de hedendaagse
mode?

Heb je hobby’s?

Wat is je lievelings TV
programma?

De buren gaan goed met elkaar om, groeten
elkaar en hebben respect voor elkaar.
Ja, ik sport regelmatig, ik doe gym lessen in een
sportschool in het centrum.

Wat is jouw lievelingsgerecht?

MORO, dat is een tropisch gerecht, met vlees
(kip) rijst, salade en bonen, een typisch
Dominicaans gerecht.

Ik hou van de kleuren rood en crème, de Latino
mode is vrolijker en iets meer gedurfd.

Lingo!..... en gelukkig komt het weer terug op
de buis!

En Wendy…. als je president van
Nederland zou zijn, wat zou je
anders doen?

Gebruik je make-up of
verzorgingsproducten?

Iedereen de kans en mogelijkheid geven om te
doen waar hij of zij goed in is. Iedereen heeft
een talent en heeft recht op een gelukkig leven.

Wat is jouw kledingstijl?

Wil je ook in aanmerking komen voor een
beauty make over in de WIJkrant? Stuur dan
een email naar: info@boccabacio.nl, met
een reden waarom jij in aanmerking komt.
Misschien word jij de gelukkige voor een
dynamische make over. BOCCABACIO studio
Zonweg 177 Den Haag, www.boccabacio.nl

Ja dag- en nacht crèmes, soms make-up als
ik op stap ga of er gewoon zin in heb. 2x per
maand ga ik naar de schoonheidssalon, mijn
haar wassen/stylen, en voor wenkbrauwen en
huidmassage.
Modern/klassiek.

Wat is jouw muziekstijl?
Merengue, musica Latino.
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In gesprek met Babette
Wagenvoort
Tekst: Hetty Gijzen
Illustratie: Babette Wagenvoort
Een bewoner aan het woord. Dit keer beeldend kunstenaar Babette Wagenvoort. Zij
illustreert o.a. voor de VPRO-gids, Hollands Maandblad en het Haagse literaire tijdschrift
Extaze. Daarnaast onderzoekt ze thema’s als ‘natuur’ en/of ‘vrouwen’. Zo is ook het boek
‘Een avond bij de vrouwenvereniging’ ontstaan.

n actie voor een groene, gezonde
buurt

I

Bij de oprichting van het Platform Groen in
onze buurt kwam ik Babette tegen. Ook zij
houdt van groen. Zo maakte ze een ontwerp
voor de geveltuinen rond de voormalige
Ambachtsschool aan de Nieuwe Haven.
Ze vertelt dat gelijk met de vergroening in
de Pletterijstraat en de Nieuwe Haven, de
gemeente bewoners vroeg wie er ook een
geveltuin wilde. Het enthousiasme was groot.
Babette stelde de randvoorwaarden op en
maakte een voorstel. Het resultaat is mooi en
duurzaam door het gebruik van biologische
aarde en -compost. Ieder seizoen andere
planten: wilde hyacinten, verwilderde tulpjes,
vaste, veelal witte planten. Haar ervaring met
een volkstuin kwam goed van pas.
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‘Veel groen is gezond’

Bomen op de Nieuwe Haven zorgen voor een
betere luchtkwaliteit, verminderen de hitte.
Iedereen die wil, kan een bijdrage leveren aan
een beter milieu’, aldus Babette.
Denkt u: ‘Ik wil ook zo’n geveltuin?’ Zie:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuuren-milieu/duurzaamheid/geveltuinen.htm

Een verborgen vrouwenwereld

Babette kwam toevallig in een hoedenmuseum
in Andijk terecht. Daar ontmoette ze een vrouw
die iets ging vertellen over hoeden aan een
vrouwenvereniging in De Lier. Haar interesse
in Katholieke-, Protestantse- en algemene
vrouwenverenigingen, vroeger plattelandsvrouwenverenigingen, was gewekt. Een
onbekende wereld, waar op zo’n avond al gauw
200 vrouwen bleken te komen.

In het verleden speelden geloof, voorlichting,
educatie en emancipatie een grote rol in
vrouwenverenigingen. Is dat in 2019 nog steeds
zo?
Babette bezocht tien verenigingsavonden in
het Westland, een streek representatief voor
de vrouwenverenigingscultuur in het land en
maakte er samen met Lokien de Bie een boek
over: ‘Een avond bij de vrouwenvereniging’.
Babette tekende en Lokien interviewde de
vrouwen en maakte de tekst voor het boek.
Babette vertelt erover: ‘Lokien’s aanpak gaf
mij de kans om in de tekeningen alle vrijheid

te nemen. Mijn standpunten en perspectieven
hoefden niet foto-realistisch te zijn, omdat
Lokien’s journalistieke tekst duidelijk maakt
dat het boek gaat over iets dat werkelijk bestaat.
De tekeningen én de tekst zijn een ode aan een
- langzaam verdwijnend - Nederlands cultureel
fenomeen’.
Voor meer informatie: ISBN 9789462263161,
devrouwenvereniging.nl;
Meer weten over Babette:
babettewagenvoort.com
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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 •

SMAK = smaak
Tekst: Hetty Gijzen

Bent u wel eens in de nieuwe zaak onder het Stadsbaken geweest? Zeker doen, want twee
broers hebben daar vorig jaar een zaak geopend met kwaliteitsproducten uit Slavische
landen als Georgië, Moldavië, Oekraïne en de Baltische staten. Zij noemden het SMAK, wat
smaak betekent.

Traditionele producten

De broers komen uit Zaporizhia, een stad
aan de oostkant van de Oekraïne bij de rivier
de Dnipro. Ze spreken Russisch, maar ook
vloeiend Nederlands want zij zijn grotendeels
opgegroeid in Voorburg. Ik word hartelijk
ontvangen door Roman en Sergei. Ze geven
mij een rondleiding en vertellen mij dat
ze natuurlijke- en kwaliteitsproducten
verkopen. Zo komt de honing uit Rusland,
het bier uit Tsjechië en de wijn uit Georgië
en Moldavië. Veel producten zijn bijzonder,
zoals sausen uit Armenië en Azerbeidzjan
en traditionele pruimensaus, maar ook
granenpap van boekweit. Die is licht geroosterd
waardoor het een mooie smaak krijgt. Ook
is er ongeraffineerde zonnebloemolie en
mosterdolie en een variatie aan ingevroren
bessen, koekjes, taarten, brood, zuivel te koop.
Enfin, heel gevarieerd.
We lopen verder langs de worsten. Sergei vertelt
dat in de Oekraïne worst en spek op traditionele
manier wordt gerookt. Toen mensen nog geen
koelkasten hadden, konden zij het vlees dan
langer bewaren. We lopen door naar de vis:
gezouten en gedroogde vis, koud gerookte forel,

zalm en makreel en de verschillende kleuren
kaviaar van steur, zalm en snoek.

Een Lunchroom met kvas en
wareniki

Je kunt ook gaan zitten voor koffie of thee, of
kvas drinken, een Slavische traditie. Het is
limonade op basis van roggebrood, maar zonder
alcohol. Of chinkali, wareniki of pelmeni eten:
dumplings met vlees, groenten en/of kaas.
Bij ónze kvas en wareniki vertellen de broers
de prachtigste verhalen over Russische tsaren,
Kozakken en het verhaal van de doktersworst.
Daar meer over weten? Ga zelf even lunchen bij
de broers. U krijgt een gastvrij onthaal. Of, bij
haast koffie om mee te nemen.
Sergei: ‘Wij wilden graag iets samen doen. Iets
geven aan mensen in Nederland. Het is leuk als
zij meer weten over de Oost-Europese keuken.
We laten hen kennismaken met nieuwe
smaken’.
SMAK, Slavische foodstore en café, Spui 300.
7 dagen in de week geopend.
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Apotheek de Volharding, uw apotheek in de wijk, met nieuws over
de apotheek en tips om u beter van dienst te kunnen zijn:

VAKANTIEVOORBEREIDING

Op dit moment is de regio Den Haag zich aan het voorbereiden op de
vakantie. Stress, want alles moet op tijd geregeld zijn. In de apotheek
voelen we dat als geen ander, u wilt immers uw medicatie op tijd in huis
hebben voor uw vertrek.

ENKELE TIPS VAN UW APOTHEEK
Tip 1:

Zorg dat u tijdig uw medicatie besteld en niet 1 of 2 dagen voor vertrek. De
apotheek heeft niet alles op voorraad en het kan ook zijn dat de bezorging niet op de
gewenste dag aankomt.

Tip 2:

Zorg dat u alles in een keer bestelt, dat voorkomt stress.

Tip 3: Denkt u aan een zelfzorg pakket voor op vakantie. Meest nodig op vakantie
zijn paracetamol, pleisters, jodium, zonnebrand middelen, iets tegen insectenbeten en
tabletten tegen reisziekte.
Tip 4:

Neem een medicatiepaspoort mee voor op reis, denk ook aan de speciale
vergunning voor opiaten en slaapmiddelen in het buitenland.
Wij wensen u een fijne vakantie!
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Apotheek De Volharding
Boomsluiterskade 299, 2511VJ ‘s-Gravenhage
070-3153636

Leo Oorschot over CID:

Kijk goed naar de effecten van
de plannen
Tekst: Cora van der Veere
Op internet vond ik een interessante tekst over de, in de komende jaren, te bouwen
woningen in onze omgeving. Het zijn er duizenden. Dat is mooi, denk je. Dat betekent,
uitgaande van de norm van 30%, dat er veel sociale huurwoningen bij komen. Maar: waar
komen die woningen dan? In al die peperdure hoge torens?
Ik ben op zoek gegaan naar de schrijver van dat artikel. Zo kwam ik in contact met Leo
Oorschot van het architectenbureau atelier PRO. Een goede bekende van de Rivierenbuurt.
Hij heeft met zijn Bureau ons onvolprezen O3 ontworpen.
Leo legde uit dat het onduidelijk is wat
nu precies de grenzen zijn waarbinnen de
omvangrijke plannen van de gemeente zich
afspelen. Kennelijk zijn er plekken waar
nieuwbouw komt, maar waar dan? Worden
er ook woningen of gebouwen gesloopt? Ook
in de Rivierenbuurt? Welke rol spelen de
bewoners die hier al wonen? Het is hoog tijd
dat de gemeente openheid van zaken geeft.
Over de torens en over het aantal woningen.
Over voor wie die woningen bestemd zijn.
Gaat het ook om middeldure huur? Komen er
ook gezinswoningen? En hoe staat het met de
ontwikkeling van de luchtkwaliteit? We weten
al dat die nu heel slecht is en op gespannen voet
staat met wonen. Ook als er, zoals de bedoeling
is, veel elektrische auto’s gaan rijden, betekent
dat nog steeds veel fijnstof van de banden. En
hoe staat het met allerlei voorzieningen als
scholen voor al deze bewoners?

Een aantal maanden geleden heeft de
bewonersorganisatie van de Rivierenbuurt
een Leefbaarheids Effect Rapportage
(LER) aangevraagd bij de gemeente. Een
instrument, ontwikkeld door bewoners in
het Bezuidenhout, waarmee de leefbaarheid,
ook nieuwe plannen, kunnen worden
doorgerekend.
Helaas schuift de gemeente de LER naar de
toekomst. Ondertussen is de grond in het CID
gebied al aan marktpartijen verkocht. Gevolg:
straks staat de Rivierenbuurt voor voldongen
feiten. De Leefbaarheid Effect Rapportage is
dan mosterd na de maaltijd. Leo raadt ons
aan alles op alles te zetten om duidelijkheid te
krijgen over de effecten van de plannen van de
gemeente op bestaande wijken. We gaan ons
best doen.
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Riviervizier

Succes door de juiste sturing en begeleiding

Streetsport en Krajicek
Foundation helpen jongeren in
de wijk
Tekst Ricardo Buitinga
Boven dit verhaal staat: Riviervizier. Eigenlijk hebben we nooit uitgelegd wat dat
betekent. Het is heel simpel. In deze twee pagina’s in het hart van de WIJkrant zetten
we bewoners uit onze wijk in het zonnetje. Na één van onze oudste bewoners, de
stadsdeelwethouder en onze schoonmaakploeg, is het de beurt aan Tommy Frensch. Hij
werkt voor Streetsport en de Krajicek Foundation op het Deltaplantsoen.

Zo’n vijf jaar geleden werd het Krajicek plein
opgeleverd. De belofte was dat mensen uit
de wijk zogenaamde scholarships van de
Krajicek Foundation zouden krijgen. Ze zouden
hun studiekosten betaald krijgen en in ruil
daarvoor 100 vrijwillige uren besteden aan
activiteiten voor de wijk. Meestal gaat het
om sportactiviteiten op een Krajicek plein of
court. Tommy Frensch heeft zo’n scholarship.
Hij is deels in dienst van Streetsport en
van de Krajicek Foundation. Hij werkte op
verschillende pleinen in Den Haag en staat nu
iedere maandag tot donderdag vanaf 18:00 uur
op het Deltaplantsoen. Dan geeft hij de jongens
en meisjes les in allerlei sporten. Van voetbal,
skaten en basketbal tot tennis, en van alles
eromheen. Ook geeft hij les op scholen met
zijn eigen bedrijfje Frensch Life. Het liefst wil
hij een voetbalschool starten in Brazilië, want:
“daar hebben ze het echt hard nodig.”
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Euro in de pot

Deze avond staat hij op zijn gemak een balletje
hoog te houden tussen een aantal jongens.
Hij geeft voor en de jongens proberen gelijk
vanuit de lucht de bal in het doel te koppen
of te schieten. Als het lukt, verliest de keeper
punten. Als het niet lukt, moet je zelf keepen.
“Dat heet tienen. Vroeger speelde ik dat heel
vaak met mijn vrienden. Dat kenden ze niet,
maar ze vinden het geweldig”, vertelt Tommy.
Dat is duidelijk zichtbaar en je ziet ook dat de
jongens een behoorlijk voetbalniveau hebben.
“Als jongens en meiden hier komen ga ik kijken
welke sport ze leuk vinden. Vervolgens gaan
we daarmee oefenen. Na een tijdje maken we
teams. Het idee is om kinderen structureel
beter te maken. We kijken dan ook naar gedrag
en bijvoorbeeld hoe vaak ze komen. Ik ben niet
heel streng, maar er zijn wel duidelijke regels.
Dat moet ook. Zo is schelden een euro in de pot,
maar gelukkig gebeurt dat hier minimaal.”

Tweede van Nederland

Deze aanpak leidt ertoe dat kinderen terug
blijven komen en weten waar ze aan toe
zijn. En tot mooie ervaringen. Zo heeft een
aantal jongens en meisjes al wedstrijden
mogen spelen in ‘Het Kasteel’, het stadion
van voetbalclub Sparta in Rotterdam en vorig
jaar in de Amsterdam Arena, het stadion van
Ajax. “De meiden van 10 tot 12 jaar zijn daar in
2017 tweede van Nederland geworden. Dat is
echt heel goed. Nog mooier: ze zijn nu samen
bij voetbalvereniging VUC in Bezuidenhout,
een meidenteam. Sommigen konden nog
nauwelijks voetballen toen ze hier begonnen”,
vertelt een enthousiaste Tommy. De jongens
doen het ook goed. Zij werden 5e in 2019. Een
paar zijn via het pleintje al doorgestroomd naar
ADO, Sparta en Ajax.

Ontmoeting met Krajicek

Een paar blijken ook verrassend goed in tennis.
Zij speelden regionale finales in Zoetermeer en
mochten mee naar AHOY in Rotterdam waar

ieder jaar het ABN AMRO tennistoernooi wordt
gehouden. Daar konden ze ook de naamgever
van het plein, Richard Krajicek ontmoeten.
Zo sta je op het Deltaplantsoen en zo geef je
Nederlands enige Wimbledon kampioen een
hand. “Het is mooi om zo via mijn scholarship
actief te zijn in mijn eigen wijk. Ik groeide op bij
het Lamgroen en woon nu bij het Huijgenspark.
Toen ik zo oud was, werd er veel op straat
gevoetbald, maar kreeg je dit soort kansen niet.
Het is echt belangrijk. Ook als het slecht weer
is, ben ik hier. Dan zitten we soms met vijftien
man in het Hopje. Dan help ik ze met huiswerk.
Ze spelen dan taalspelletjes op mijn telefoon.
Dat vinden ze geweldig.”
Toch zou Tommy er nog meer willen uithalen.
“Met de juiste sturing en begeleiding kun je
veel bereiken. Dus het is fijn dat er een nieuw
Hopje komt, maar ik ben bijvoorbeeld ook bezig
met meer faciliteiten op het plein. We hebben
nu al een tafeltennistafel. Maar ik wil ook
schommels voor de jongsten”, sluit Tommy af.
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Groot succes:

Ex- inbreker geeft tips op
inbraakpreventieavond
Tekst en foto: Buurtpreventieteam
Op 27 juni heeft het Buurtpreventieteam Rivierenbuurt samen met de Gemeente en de
Politie een inbraakpreventieavond georganiseerd in O3. Speciale gast: ex-inbreker Evert
Jansen. Hij is o.a. beroemd van tv-shows enige tijd geleden. Evert vertelde niet alleen zijn
verhaal als ex-inbreker, maar hij liet zien - ook met voorbeelden uit de Rivierenbuurt - hoe
makkelijk we het inbrekers soms maken. En vooral ook wat we moeten doen om inbraak te
voorkomen. Ruim 50 deelnemers luisterden ademloos naar het verhaal van Evert.

Gelegenheid maakt de dief

Veruit de meeste woninginbraken worden
gepleegd door gelegenheidsdieven. Zij
maken graag van de gelegenheid gebruik.
Een keukentrap in de achtertuin, een kliko
zodat ze naar hoger gelegen ramen kunnen
klimmen. Evert geeft veel tips: wacht als je een
automatische poort doorrijdt tot hij dicht is,
zodat niemand naar binnen kan glippen. Zorg
voor goed hang- en sluitwerk en draai de sleutel
echt op slot. Een dief loopt in minder dan 10
minuten je hele huis door en steelt veel van
voor jouw belangrijke spullen.
“Mensen zeggen dat ze goed beveiligd zijn,
maar ze schrikken als ik hen de sleutel die
in een openstaande achterdeur zat, aan
de voordeur aan ze geef”, vertelt Jansen.
Voorafgaand aan de inbraakpreventieavond
maakte hij een ronde door de wijk. “Mensen
vergeten vaak dat het niet alleen gevaarlijk
is om de schuur open te laten staan, maar dat
inbrekers ook met een ladder in datzelfde
schuurtje zo het dak op klimmen en het
huis binnendringen via een openstaand
raampje.” Jansen zag veel onveilige situaties
in de Rivierenbuurt. “Bijna niemand heeft
mij aangesproken en niemand heeft de
meldkamer gebeld tijdens mijn ronde.” Hij
geeft weer een tip: “Altijd contact maken.
Zodra je een onbekende die mogelijk zo’n
gelegenheidsinbreker is, groet, weet hij dat
je hem in de gaten houdt en ziet hij er sneller
vanaf.”
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Ex-boef

Evert leefde achttien jaar op straat en is in
talloze huizen binnen geweest. “Ik had geld
nodig voor mijn heroïne- en cocaïneverslaving.
Het begon met winkeldiefstal en toen dat niet
meer voldeed, ben ik gaan inbreken. Ik nam
alles mee wat geld op kon leveren: cheques,
paspoorten, sieraden, apparatuur. Voor één van
de inbraken heb ik vier jaar in de gevangenis
gezeten, maar dat hielp niet. In de gevangenis
leer je alleen nieuwe technieken. Er ontbreekt
begeleiding om aan jezelf te kunnen werken”,
legt Jansen uit. Toen hij uit de gevangenis
kwam, had hij een bijzondere ontmoeting. “Ik
ben koffie gaan drinken bij de mensen waarbij
ik ooit in had gebroken. Ze hadden mij bezocht
in de gevangenis. Ze wilden graag weten
waarom ik het gedaan had. Waarschijnlijk
hadden ze gedacht dat ik nooit echt zou
langskomen, maar ik heb het toch gedaan.”
De boef besluit in 1998 dat het genoeg is. “Ik was
een slechte jongen geworden door de drugs. Ik
was het goede pad, mijn familie en vrienden
allemaal kwijtgeraakt. Toen ben ik in therapie
gegaan en afgekickt. Sinds die tijd heb ik nooit
meer een terugval gehad, voor 99% ben ik er
zeker van dat het nooit meer gaat gebeuren. Er
is altijd die ene procent, waardoor ik besef dat
het ooit zo is geweest.”

Evert Jansen Preventie

Jansen straalt, hij is echt gelukkig. “Ik ben
blij dat ik samen kan zijn met mijn vrouw en
onze zoon. Ik voel mij rijk als ik mensen raak
met mijn verhaal en voorlichting geef over
drank, drugs en inbraak. Ik werkte negen jaar
bij Stichting Veiligheid & Preventie en nu
zelfstandig als Evert Jansen Preventie’, zegt
hij vol trots. Hij heeft dan ook één grote wens.

“Dat de wereld inbraakvrij wordt en dat er voor
verslaafden een ommekeer komt in het leven.”
Hij heeft nog steeds contact met oude vrienden.
“Ik wil hen eruit trekken. Zij zijn trots op mij, ik
ben hun grote voorbeeld.”
Na afloop gaf de gemeente nog extra
informatie.
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Coöperatie EVA helpt vrouwen
vooruit
Tekst: Ricardo Buitinga
Esther Langen, uit de Rivierenbuurt, maakt op haar vijftiende al armbandjes en kettinkjes.
Deze passie is nooit verdwenen en ligt aan de basis van het ontstaan van Coöperatie EVA.
Esther richtte de coöperatie begin 2018 op met Laura Jongejan. De coöperatie helpt
inmiddels 17 vrouwen uit de bijstand naar het ondernemerschap.
Het begon dus allemaal met armbandjes en
sieraden. In het buurthuis gaf Esther iedere
woensdagochtend sieradenworkshops aan
vrouwen die het moeilijk hadden. Sommigen
waren naar Nederland gevlucht, anderen waren
eenzaam of zaten in de schuldsanering. “Het
met je handen bezig zijn in combinatie met
praten met elkaar, leidt ertoe dat je minder
piekert en ondertussen ben je iets moois aan
het maken”, vat Esther de workshops bondig
samen. De workshops zijn er nog steeds, iedere
woensdag. Nu in het pand van Coöperatie EVA
aan het Buitenom 6.

De kracht van samen

De vrouwen gaven tijdens de workshops aan,
dat ze eigenlijk wel meer wilden. Zo gezegd,
zo gedaan. “We gingen naar markten om
daar onze spullen te verkopen. Dat was heel
leuk en leerzaam, maar leverde niet veel
op. We gingen vaak met vijf en verkochten
dan ieder te weinig om er echt wat aan te
verdienen.” ‘Hoe krijgen we dat dan wel voor
elkaar?’, was toen de vraag. Het bleek dat
ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie
Cordaid een programma had dat coöperatief
ondernemen ondersteunde. Hier kwam Esther
achter tijdens haar werk als fondsenwerver. “Ik
zat de hele dag achter de computer om mooie
projecten aan te vragen voor anderen. Ik wilde
liever zelf projecten uitvoeren en achter mijn
computer vandaan.”
Dat was het moment dat Esther via een
wederzijdse vriendin Laura tegenkwam. Laura:
“Ik ben begonnen met kindertheater bij O3.
Daarvoor coachte ik mensen bij de Stichting
Yasmin. Esther en ik wilden allebei vrouwen
helpen hun eigen kracht te laten ontwikkelen
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door ze samen te laten werken. Als je samen
bent, ben je sterker. De vrouwen die hier
komen, denken vaak dat ze alles alleen moeten
doen. Wij wilden ze een veilige omgeving
bieden. Waar ze zo laagdrempelig mogelijk aan
de slag konden met hun eigen ideeën”, aldus
Laura.

Groei

Zo ontstond het idee voor Coöperatie EVA.
Er volgde een periode van werving waarbij
vrouwen werden gezocht die ondernemend
waren en een plan hadden van wat ze wilden
gaan doen. Toen ze er daar tien van hadden
gevonden, stapten ze op 18 januari 2018 naar
de Kamer van Koophandel en schreven zich
in. Ze startten in O3 “waar we soms in de
dokterspraktijk zaten omdat het gebouw
vol zat”, aldus Laura. Vanaf die tijd is het
snel gegaan. Inmiddels is EVA met hulp van
gemeente, het Kansfonds en andere partijen
gegroeid naar 15 leden en huren ze een pand
aan het Buitenom.

programma EVA
27 juli Welness markt
de 2e en de 4e zaterdag van de
maand is er Mama Café (10 en 24
augustus)
Iedere woensdag vanaf 10.00 uur is
er een sieradenworkshop

Openingstijden:
woensdag tot en met vrijdag van
10.00 tot 16.00 en op zaterdag als er
activiteiten zijn.

jaar willen we als coöperatie volledig
zelfvoorzienend zijn. Dus niet meer afhankelijk
van fondsen of de gemeente”, schetst Esther
de toekomst. Tot die tijd is er nog een bedrag
van € 4000 nodig aan crowdfunding. “Het zou
mooi zijn als het lukt om dit te krijgen. Wie
weet zitten we hier dan over vijf jaar weer en
hebben we een eigen winkel,” droomt Esther
hardop. “En meerdere locaties”, vult Laura
lachend aan. Dan moeten de dames weer verder
want inmiddels zijn de onderneemsters binnen
gekomen en is het tijd voor het wekelijks
overleg. Een overleg dat onder andere bedoeld
is om elkaar een positieve schop onder de kont
te geven en elkaar op te vangen als het niet gaat
zoals je het wilde. “Dat we samen vooruit gaan,
dat geeft de meeste voldoening”, sluit Laura af.

Toekomst

Daar vind je nu onderneemsters in beauty,
healing, theater, coaching, boeken en
persoonlijke cadeaus zoals bedrukte T-shirts.
Er is zelfs een plan voor een reisbureau.
En ook kunnen moeders bij het Mama
café hun eigen dingen doen, terwijl de
kinderen er ondertussen kunnen spelen.
Om deze onderneemsters hun droom waar
te laten maken, is EVA begonnen met een
crowdfundingsactie met als naam ‘de bank
van EVA’. “We willen eind dit jaar dat alle
onderneemsters winst kunnen maken uit
hun onderneming. En halverwege volgend

www.cooperatie-eva.nl

Crowdfunding

voorjebuurt.nl: https://voorjebuurt.
nl/nl/projects/de-bank-van-evashoppen-zonder-geld
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Geslaagd uitje naar de
Biesbosch
Op dinsdag 25 juni maakten zo’n 130 mensen uit de wijk een uitstapje naar de Biesbosch.
Bewoners van verzorgingshuis Op de Laan gingen ook mee. Niet alleen ouderen, maar ook
mensen met een verstandelijke beperking. Het was een super hete dag maar iedereen heeft het,
onder de bezielende leiding van An Verwaal, enorm naar zijn zin gehad. Hieronder een impressie
van onze fotoredacteur Steven Scholten.
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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)
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De Kinderwerkplaats brengt
kinderen in aanraking met
tecchniek
Tekst: Maurice Oosthoek
Aan het Spui 216 a is sinds een jaar de Kinderwerkplaats gevestigd. Onze Wijktijgers,
de kinderjournalisten van de Rivierenbuurt, ontdekten al welke fantastische proefjes je
daar allemaal kunt doen op het gebied van techniek. Raymond van Bohemen, één van
de initiatiefnemers van de Kinderwerkplaats, vertelt meer over de achtergrond van de
werkplaats.
Voordat Raymond als 21-jarige jongerenwerker
werd, had hij al zo’n 6 jaar als timmerman
gewerkt. Hier hebben we dan ook gelijk
zijn interesse voor techniek te pakken. Als
jongerenwerker integreerde hij dat ook in zijn
werk, getuige de vele bouwreizen met naar
onder meer Roemenië, Suriname en Sri Lanka.
De Kinderwerkplaats ontstond zo’n 6 jaar
geleden. Bezuinigingen op het kinderwerk
en de signalering dat kinderen steeds minder
met techniek in aanraking komen, vormden
genoeg aanleiding. Kinderen kunnen heel
goed omgaan met mobiele telefoons, tablets
en computers, maar voor andere vormen van
techniek is weinig aandacht. Interesse wekken
voor techniek? Dan moet je vroeg beginnen. Ze
kunnen er later zulke mooie dingen mee doen.
Met ruim 20 proefjes leren kinderen
spelenderwijs hoe dingen werken. Wij bouwen
alles zelf en laten ons graag inspireren door
bezoekers. Een goed idee pakken we op en
krijgt een plek in de werkplaats.
Op de vraag op welke activiteit Raymond
het meest trots is, antwoordt hij eerst; “de
ontzettende lol die kinderen hier hebben”. En de

interne colafontein, elektriciteit door je lichaam
laten gaan en …. Kortom, genoeg te beleven.
De Kinderwerkplaats gaat ook allerlei
samenwerkingen aan. Met de Haagse
Hogeschool werken we aan een Recycle station.
Kinderen van basisscholen verzamelen plastic,
komen het bij ons versnipperen en maken
daar vervolgens iets nieuws van. Ook is er een
lesprogramma ontwikkeld voor scholen.
Momenteel draait de Kinderwerkplaats volledig
op vrijwilligers. Willen we verder, meer
activiteiten , meer vestigingen dan moeten
we de slag maken naar een organisatie met
werknemers. Het bestuur van Kinderwerkplaats
Nederland denkt met ons mee. Ondertussen
gaan we lekker door op het Spui en zijn alle
kinderen van harte welkom!
Kinderwerkplaats
Spui 216 a
www.dekinderwerkplaats.nl
Geopend van woensdag t/m zondag (voor
tijden zie de website)
Entree: € 10,= voor kinderen vanaf 4 jaar , € 4,=
voor begeleiders
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Poetry in the Park 2019
Tekst: Hetty Gijzen

Op de avond van 28 en 29 mei kon de buurt genieten van allerlei podiumkunsten in een
tent op het Huygenspark. Verhalen, gedichten, muziek door en voor een variëteit aan
deelnemers en publiek. Het werd een groot succes.

Poetry Battle

Op de eerste avond streden 14 leerlingen
van vijf verschillende middelbare scholen
op het podium om de prijs voor het beste
gedicht. Een driekoppige jury oordeelde met
ondersteunende woorden over de presentaties.
Tussendoor trad de rockband Callkoen (bekend
van Sniester en Parkpop) op. Drie leerlingen
gingen door naar de finale en het publiek
besliste, door het opsteken van rozen, over de
winnaar. Erik Heikoop van GSR Rijswijk werd
winnaar Poetry Battle 2019.

Het winnende gedicht Poetry
Battle 2019

Oma
Altijd stil.
Vol met liefde.
Om haar geef ik.
Zij struikelt over het leven.
Zij geeft mij alles wat ik wil.
Geeft mij aandacht als ik mij verveel.
Nu is ze voor altijd stil.
Nu is het zoals zij altijd wilt.
Erik Heikoop (GSR Rijswijk)

Open Podium

De volgende avond genoot het publiek van
een open podium. Er waren presentaties van
buurtbewoners die in de aanloop naar het
festival eerder gedichten uit het Papiaments,
Iers en Syrisch-Arabisch hadden vertaald. Van
ouderen die, in een cursus van vijf ochtenden,
over hun levensverhalen gedichten hadden
geschreven in buurtgebouw O3, Stadsoase
Spinozahof en de Croissant. Ook bewoners van
Huize op de Laan waren hierbij aanwezig. Van
bekende en onbekende Hagenaars die zich
hadden aangemeld ofwel spontaan het podium
opsprongen om hun woordkunst te tonen. De
vermaarde Haagse zangeres Tess zong onder
begeleiding van een accordeonist prachtige
Franse chansons.
Het kon allemaal plaatsvinden dankzij vele
vrijwilligers uit Rivieren- en Stationsbuurt,
Huis van Gedichten, Verhalenvangers en
de financiële bijdragen van fonds 1818, de
gemeente Den Haag, Bewonersorganisatie
Stationsbuurt en RCOAK
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Workshop Leven, een gedicht!
Docent Jessie van Vlodrop

Het leven, een gedicht
Nooit kwam ik in de Rivierenbuurt,
maar heden tot mijn verrassing
belandde ik in een modern lokaal
met een daktuin, met kas, regenton,
gras, wilde bloemen, een duif, twee
merels,
wuivende bomen in de verte
en daarboven, blauwe lucht en wolken
Epi

Nieuwe verzorgingshuis krijgt
groen dak en tuin
In de zomer van 2018 is de vernieuwing van woonzorgcentrum Rivierenbuurt van start
gegaan. In 2020 wordt de aanpassing naar een nieuw wijkzorghuis voltooid. De sloop
binnen het gebouw is inmiddels afgerond en de aangevraagde omgevingsvergunning is
verleend.
Met de vernieuwing van het gebouw is nog
niet begonnen. Door nieuwe regelgeving heeft
HWW-zorg opnieuw moeten kijken naar het
ontwerp, hierin zijn aanpassingen gedaan
aan de hoeveelheid huiskamers per etage.
Deze wijziging zorgt ervoor dat er een ander
ontwerp is gekomen. In dit ontwerp wordt
een duurzaam groen dak meegenomen en de
mogelijkheid tot het vergroenen van de tuin.
Zo draagt het nieuwe gebouw positief bij aan de
hittestress in de wijk.

Planning loopt uit
Het gevolg is wel dat het vergunningstraject
opnieuw wordt aangevraagd bij de gemeente
Den Haag. Hierdoor loopt de eerder genoemde
planning uit, waardoor de voorlopige prognose
van oplevering nu geschat wordt op het vierde
kwartaal van 2020.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben
dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Vastgoed door een e-mail te sturen
naar: vastgoed@hwwzorg.nl
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Koningstunnel alweer open op
26 augustus
Sinds 1 maart 2019 wordt gewerkt aan de vernieuwing van de Koningstunnel. De tunnel zou tot 1
oktober dicht zijn. Maar de werkzaamheden verlopen zo voorspoedig dat de Koningstunnel al op
maandag 26 augustus weer open gaat voor het verkeer. Dus na de zomervakantie wordt de wijk
weer een stuk bereikbaarder.

Eerste AED in de wijk
Sinds donderdag 06 juni 2019 is de 1e wijk aed opgehangen en in gebruik genomen.
Hij hangt bij het Flex college aan de buiten gevel bij de voordeur.

Asociaal gedag in parkje
Hekkelaan tussen nr. 6 en 8
Tekst: bewoonster Sjaan Broeshart
Als ik `s morgens het hek open doe van het parkje, staat er vaak allerlei rommel zoals zakken vuil,
allerlei soorten groot vuil enz.
Ik gooi of zet dit dan in/bij de ondergrondse containers aan de Nw Haven. Hondenstront ligt er
ook vaak op het pad en dat ruim ik ook op. Als ik tegen de honden bezitters zeg dat het parkje
verboden is voor honden, worden ze vaak boos en beginnen te schelden, maar blijven er toch vaak
lopen.
Ik begin hier genoeg van te krijgen en stop met het opruimen en schoonmaken van boven
genoemd parkje.
Mijn vraag is nu; BEWONERS HOU HET PARKJE NETJES ZO MOEILIJK IS DAT TOCH NIET ?!
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Beveilig je huis ook tijdens de vakantie:

Inbrekers gaan niet op reis
Tekst en foto’s: buurtpreventieteam

Gaat u binnenkort op vakantie? Vertel uw buren, familie of vrienden over uw plannen. Zij
kunnen opletten en helpen uw huis een bewoonde indruk te geven. Vraag hen bijvoorbeeld
de post weg halen, de planten water te geven of een lampje aan te doen.

Goed hang- en sluitwerk

Naast deze tips blijft het natuurlijk belangrijk te
zorgen voor gecertificeerd hang- en sluitwerk
op ramen en deuren. Een goed en degelijk slot
voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen
(PKVW). U kunt hierover advies aanvragen bij
een PKVW-bedrijf. Een lijst van deze bedrijven
vindt u op www.politiekeurmerk.nl

Bel 112 bij een verdachte situatie

Blijft u thuis en wilt u genieten van het warme
weer? Zorg er dan voor dat inbrekers niet
bij waardevolle spullen kunnen komen. Als
er deuren of ramen openstaan, is de kans
groter dat inbrekers hun slag slaan. Ziet u een
verdachte situatie? Bel dan direct de politie via
112. Vraag ook de buren dit te doen als zij iets
verdachts zien. Snel alarm slaan betekent een
grotere kans om inbrekers te pakken.

deze zogenaamde green graffiti staat ook op de hoek van de
Scheldestraat en Dommelstraat (ingang Deltaplantsoen)
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Hondenpoepactie!
Tekst: Sana, Firdaouss, Pippa en Selma
Op 18 juni hebben we een hondenpoepactie gedaan. We kwamen op dat idee, omdat er een tijdje
geleden overal poep lag in onze straat. Zelfs voor onze deur! Dus we hebben afgewacht tot het
mooi weer werd. Toen gingen we met flessen vloeibare verf de wijk in op zoek naar hondenpoep
op plekken waar het niet hoort. We kwamen best veel drollen tegen op straat en we maakten
er een rondje omheen met de verf, zodat het goed zichtbaar was. We hopen op deze manier dat
mensen met een hond het zien en voortaan met hun hond naar de uitlaatplekken gaan of dat ze
het opruimen. Wat ons wel opviel was dat het in de winter erger was dan nu in de zomer. Hopelijk
heeft onze actie geholpen voor een schone wijk!

Borden voor het Deltaplantsoen
Tekst: Mariana, Saffa en Hoesna

Met de kinderraad hebben we het erover gehad wat ons stoort op het plein. Daar kwamen een
aantal dingen uit. We hebben erover gestemd en toen hebben we drie borden gemaakt. We hebben
er een paar weken aan gewerkt en toen ze klaar waren, hebben we ze opgehangen aan het Hopje.
Misschien hebben jullie ze wel gezien. Het gaat over: geen ruzie maken op het plein en respectvol
met elkaar omgaan! Ook maakten we een bord voor al dat plastic afval (en andere troep) wat maar
op de grond wordt gegooid, terwijl er overal prullenbakken staan. Wat wij ook niet fijn vinden is
dat er soms honden op het plein komen, terwijl dat niet mag. Veel kinderen zijn bang voor grote
honden. Het was te verwachten, maar ze hebben er niet lang gehangen. Helaas zijn ze gesloopt en
verdwenen! Maar toch hebben we duidelijk kunnen maken wat er kan verbeteren op het plein, al
was het maar voor een paar dagen!
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