10/2019

De WIJkrant
Rivierenbuurt / Spuikwartier

“Ik kan met trots zeggen dat de missie
geslaagd is! ”

Lees meer over het wijkfeest en bekijk de foto’s op
pagina 10-11.

WIJkrant bewoners
Rivierenbuurt/Spuikwartier

21e jaargang – nummer 128 oktober 2019
Verschijnt 6x per jaar.
De WIJkrant wordt huis aan huis bezorgd.
Redactie:
Roberto Dresia
Hetty Gijzen
Joop Passchier
Cora van der Veere (eindred.)
Ricardo Buitinga (hoofdredacteur)
Vormgeving: Tanja Baars
Fotografie: Steven Scholten
Drukwerk: Smiet Grafisch Totaal BV
Advertentietarieven:
per keer, op basis van heel jaar,
hele pagina € 300,-achterpagina € 400,-halve pagina € 150,-kwart pagina € 75,--

Woonstichting HaagWonen
Waldorpstraat 80
2521CD Den Haag
tel: 070-2507070
Spreekuur woonstichting 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
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Heeft u vragen of opmerkingen:
redactiewijkkrant@brs-denhaag.nl
Inleveren kopij nr.129 (uiterlijk vrijdag 5 december):
redactiewijkkrant@brs-denhaag.nl
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Buurtkerk Havenlicht
elke 4e zondag van de maand 14.30 – 16.00 uur
Zaanstraat 25

Wil je 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

SMASH – huisartsenpost voor spoed
tel: 070-3469669

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

Huisartsen Gezondheidscentrum de Doc
Boomsluiterskade 299
tel: 070 3824777

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
Na een nummer van verbazing, is dit een
nummer van plezier. Wij maken samen de wijk
en het blijft een plezier om voor die wijk een
krant te maken. De redactie heeft er deze keer
wel een stevige kluif aan gehad om de krant bij
de drukker te krijgen. Ideeën genoeg, heel veel
activiteiten om over te schrijven, maar... we
komen er steeds meer achter dat we eigenlijk
met te weinig mensen zijn in de redactie. We
kunnen flink wat versterking gebruiken. Zo’n
wijkkrant vergt heel wat planning en heel wat
tijd. U zult het niet geloven: we zijn alweer druk
bezig met het Kerstnummer en met de planning
van de WIJkrant voor volgend jaar.
Als je schrijven leuk vindt en je werkt graag
samen met anderen. Laat het ons weten.
Je bent van harte welkom in de redactie om
plannen te maken en mee te schrijven.

Er gebeurt meer dan genoeg in onze wijk
dat het vermelden waard is. We hebben een
mooi wijkfeest achter de rug, zeer talentvolle
tennissers en bijzondere historische gebouwen.
Er heeft een nationaal snookerkampioenschap
plaatsgevonden. De vergroening van de wijk
blijft de komende tijd hoog op de agenda
staan. Weet u dat zich nieuwe interessante
ondernemers in de wijk gevestigd hebben? Wist
u eigenlijk dat er bijzondere kunstenaars bij ons
in de wijk wonen?
WIJ maken de wijk allemaal samen. Voor ons is
en blijft het een plezier om daarover in de krant
te schrijven. Op naar het Kerstnummer!
Namens de redactie,
Ricardo Buitinga
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De Drie Hoefijzers; van
kantoorvilla naar woningen
Hetty Gijzen
Op de open monumentendagen was er een mogelijkheid om te fietsen, wandelen of varen
langs de parels van Stadsherstel in Den Haag. Zo werd ook het voormalig bierdepot van de
Bredase bierbrouwerij De Drie Hoefijzers aan de Zwetstraat opengesteld. Dat deze parel
behouden blijft en een nieuwe bestemming krijgt is buitengewoon waardevol voor stad en
buurt.
Als ik in het verleden langs het pand liep was
mijn angst dat het ooit zou worden gesloopt.
Het lag er behoorlijk verwaarloosd bij.
Nadat het bierdepot eruit ging heeft er nog
een houtzagerij in gezeten en daarna zelfs
een autosloperij. Het is een tijdje gekraakt
geweest en na lange leegstand was het bijna
onbewoonbaar. Nu wordt het gelukkig grondig
opgeknapt door Stadsherstel. Dat is een
particuliere instelling die monumenten in
Den Haag opkoopt en verbouwt om er daarna
huurders voor te zoeken.
Het complex bestaat uit de voormalige
kantoorvilla van het bierdepot, een koelhuis
waar de vaten bier werden opgeslagen en
paardenstallen. In die volgorde wordt het
nu ook verbouwd. In de kantoorvilla komen
woningen met behoud en/of terugbrengen
van zoveel mogelijk details. Zoals het glas
in lood, de sierplafonds, de trapleuningen
en de betegelde lambrisering. Er komen
zes huurappartementen van verschillende
grootte, waarvan één in de sociale sector.
Qua energiegebruik zijn de woningen zeker
eigentijds te noemen. Ze zijn voorzien van
vloerverwarming en luchtwarmtepompen.
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De mechanische ventilatie is met warmte
terugwinning. De bovenste twee woningen zijn
gasloos.
Doordat het stallengedeelte in zeer slechte
staat was, is een deel daarvan 10 jaar geleden
gesloopt. Daar komen in de derde fase
12 nieuwe appartementen. Stadsherstel,
monumentenzorg en architecten maken daar
nu plannen voor.
In het voormalige koelhuis komt een
biologische bakkerij en een restaurant. Het
is de bekende bakker ‘Lekker Brood’ van de
Herengracht, die daar uit z’n jasje groeit en gaat
uitbreiden. Samen met ‘Happy Tosti’ gaan ze dit
avontuur aan. Dat schiet trouwens ook al op. Zij
willen in januari open gaan onder de naam De
Broodbrouwers. In de volgende krant meer over
dit mooie initiatief.

Nabil, Tidiane, Bilal en Ibrahimn
winnen tennistoernooi!
Tommy French
Op zondag 29 september was de grote dag van het Krajicek Tournament, in Ahoy. Vanuit
heel Nederland kwamen kinderen die sporten op de Krajicek playgrounds, bij elkaar in
Rotterdam. Vanaf het Krajicek plein op het Deltaplantsoen werden de kinderen opgehaald
met de toerbus. In Ahoy waren er verschillende activiteiten georganiseerd voor de
leeftijden tussen de 10 en 16 jaar zoals Hockey, Trampoline, Free Running, BMX fietsen,
Headis, Pannaveld en Bootcamp activiteiten.
Maar het belangrijkste was het jaarlijks
tennistoernooi ! Er waren twee
leeftijdscategorieën die tussen 10 en 12 jaar en
13 en 16 jaar. Nabil Fares, Tidiane Kamara, Bilal
Azzarkan en Ibrahim Touhami die sporten op
het Deltaplantsoen deden mee in de categorie
tussen 10 en 12 jaar. De vier winnende teams
konden zich plaatsen voor de finale die op
zaterdag 5 februari 2020 tijdens de bekende
ABN Amro WTT gehouden wordt. Onze
kinderen werden ongeslagen nummer 1 in de
poule.

Al met al een mooie, leuke dag in Ahoy. Op
naar 15 februari met de winnaars!
Naast deze deelnemers deden ook meiden en
jongens vanuit het Deltaplantsoen mee aan
allerlei activiteiten.
Voor wie wil, is het altijd mogelijk om aan
zulke evenementen mee te doen. Ook de ouders
kunnen erbij aanwezig zijn. Bij sommige
evenementen gaat het naar leeftijd. Ook zijn er
evenementen waarvoor getraind wordt op de
playground Deltaplantsoen. Voor vragen en
info kunt u altijd terecht bij Tommy, op dagen
dat hij aanwezig is.
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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
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Makeover
Roberto Dresia, top visagist & Joop Gard Passchier, stylist
Voor deze uitgave hebben we een “MAKE OVER” van Apolonia Valera. Zij is afkomstig uit
de Dominicaanse Republiek. Ze woont 4 jaar in Nederland en 2 jaar in de Rivierenbuurt.
Apolonia is een alleenstaande moeder met 2 kids. Emmanuel van 4 en Chloé van 1 jaar.
Apolonia heeft in Italië gewerkt als fashionmodel in catwalk shows. Ze werkte ook als
kapster want haarstyling is haar passie. Nu met de 2 kinderen is dat werk moeilijk te
combineren, dus nu alleen tijd voor de opvoeding van de kids.
Wat vind je prettig aan de
Rivierenbuurt?
Het zijn vriendelijke mensen, ze groeten me op
straat. Als ik een beetje verdrietig ben, maak ik
een praatje met de buurtbewoners dan voel ik
me weer blij.
Heb je hobby’s?
Haar knippen, stylen en kleuren is mijn passie.
Wat is jouw lievelingsgerecht?
Visgerechten, daar ben ik dol op.
Gebruik je make-up of
verzorgingsproducten?
Nou eigenlijk niet, oh ja ik gebruik zonnebrand
creme, 1x per jaar haha.
Wat is jouw kledingstijl?
Modern/klassiek.Draagbaar, sportief, casual.

Wat is jouw muziekstijl?
Romantische Engelse popmuziek.
Wat vind je van de hedendaagse mode?
Ik hou van mode, vooral van felle kleuren.
Wat is je lievelings TV programma?
TV kijk ik nauwelijks, wel Youtube filmpjes,
vooral voor de kids.
Als je president van Nederland zou zijn,
wat zou je anders doen?
Als een kind wordt geboren in Nederland,
krijgt het alleen een paspoort van het land
waar de ouders afkomstig van zijn. Als je bv.
in de V.S. geboren wordt krijg je altijd een
Amerikaans paspoort. Dat zou ik hier ook
willen veranderen.
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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 •

Een gepassioneerd man die
van zijn hobby zijn levenswerk
maakt
Hetty Gijzen
Als kind al zag Paul Beekhuizen letterlijk overal muziek in. Sigarendoosjes werden
voorwerpen om muziek op te maken en elastiekjes werden gebruikt om te tokkelen. Maar
het boeiendst waren mogelijkheden om uit plastic elektriciteitspijpen geluid te krijgen.
Deze interesse groeide zijn leven lang door. Paul
heeft zich uiteindelijk gespecialiseerd in het
zelf bouwen van houten rietblaasinstrumenten
zoals die in de zestiende en zeventiende
eeuw werden gemaakt, waaronder kleine
doedelzakken.
Op zijn tiende jaar al volgde hij een cursus bij
het Pijpersgilde. ‘Een van oorsprong Engelse
club waar je naar toe ging om blokfluiten van
bamboe te leren maken. Naar de Nederlandse
tak van het gilde ging men meer voor hobby.
Daar leerde ik hoe een blaasinstrument werkt’,
zo begint Paul zijn verhaal. In 1977 besluit
hij van instrument maken zijn beroep van te
maken. In dat jaar komt hij in de Rivierenbuurt
wonen.
Hij vertelt dat in de jaren ’50 en ’60 van de
vorige eeuw mensen meer interesse kregen in
16e en 17e-eeuwse en Middeleeuwse muziek.
Zo groeide ook de interesse in de instrumenten
uit de Renaissance- en Barokperiode bij Paul.
Hij maakte er een studie van met behulp van
het boek Syntagma Musicum II (grondwet van
de muziek) uit 1619 van de Duitse componist

en muziektheoreticus Praetorius. Daar vond
hij ook een afbeelding van een doedelzak, het
Hümmelchen, die hij als eerste weer namaakte.
Gelijk bleek er vraag naar. Uiteindelijk bouwde
hij het instrument in opdracht voor mensen uit
de USA, Japan en veel Europese landen.
Mocht u denken dat de doedelzak vooral Schots
is, na het gesprek met Paul weet ik wel beter.
Het is oneindig veel meer. In ieder land van
Europa en Noord Afrika tot aan India zijn er
doedelzakken te vinden. Ieder land heeft z’n
eigen type.
Op zijn werkplaats staat hij nog dagelijks te
werken aan deze bijzondere instrumenten.
Daarnaast heeft hij ook decennia lang
lesgegeven in instrumentenbouw aan jonge
mensen op de TU in Delft. Maar het gaat verder,
hij speelt zelf in verschillende internationale
ensembles en orkesten. Meestal op een
doedelzak van eigen makelij.
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Riviervizier

Wijkfeest Rivierenbuurt en
Spuikwartier
Charla Janki
Al maanden geleden werden de eerste voorbereidingen getroffen voor het 40e wijkfeest
van de Rivierenbuurt en het Spuikwartier. Tijdens bijeenkomsten verzonnen leden van het
comité leuke activiteiten: voor iedereen wat, voor jong en oud.
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Op zaterdag 7 september was het zover! Al
vroeg stonden al zo’n 20 man klaar om er een
fantastische dag van te maken. Attracties
werden geïnstalleerd, podium, kraampjes en
tenten werden opgezet, ballonnen opgeblazen,
pannenkoeken gebakken, hapjes aangevoerd,
spelletjes klaargezet en nog veel meer.
Buiten bracht een DJ de sfeer er in, binnen was
er voor ouderen een bingo met leuke prijzen
en gezellige optredens. Overal rondom O3
waren activiteiten: oud-Hollandsche spelletjes
en een workshop hiphop/breakdance. Er
kon geklommen worden of gevoetbald. Er
waren zelfs judolessen. Kinderen konden
teksten schrijven samen met een professionele
tekstschrijver en daarna konden ze in een
studio hun eigen nummer opnemen! Ook
konden nieuwe vrienden gemaakt worden.
Kinderen konden berichten voor anderen
achterlaten in persoonlijke postvakken aan
de hand van eigen profielen. Een soort van
ouderwetse real live Facebook. Buiten was
een outdoor lasergame en een zweefmolen.
Iedereen kon een kunstwerk maken in graffiti.
Daarnaast kon iedereen gratis henna tattoos
krijgen of geschminkt worden. Ook de moeders
konden een make-over krijgen en daarna met

het hele gezin (of alleen) op de foto.
Na al deze inspanningen waren een hapje en
drankje natuurlijk welkom. Voor vriendelijke
prijsjes waren patatjes, broodjes kroket,
frikandel, garnalen hapjes, loempia’s,
Surinaamse broodjes, bami en nasi te koop.
De zelf te maken pizza’s, pannenkoeken en
schaafijs waren gratis. Dat was een groot
succes. Er stonden lange rijen!
De weersverwachting maakte het spannend,
want de voorspellingen waren slecht. Er
werd regen voorspeld…. Afgezien van een
regenbuitje van 10 minuten hadden we prima
weer en later brak zelfs de zon door!
Het was voor mij een nieuwe ervaring om een
wijkfeest te organiseren. Ook om te ervaren hoe
het eraan toe gaat achter de schermen. Ik kan
maar één conclusie trekken: Wat een betrokken
mensen, nog wel allemaal vrijwilligers! Het was
een supergezellig wijkfeest met veel bezoekers.
Ik kan trots zeggen dat onze missie geslaagd is!
Iedereen en vooral ook de sponsors: Gemeente
Den Haag, Fonds 1818 en Jumbo Laakweg,
bedankt en graag tot volgend jaar!!!
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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 bestelt 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

Berichten vanuit het bewonersplatform groen

Winterklaar maken tuintjes
Hetty Gijzen

Na de succesvolle ‘Opzoomerdag’ in mei waar veel bewoners aan mee deden en waar
verschillende nieuwe contacten ontstonden, zullen we op zaterdag 30 november de (gevel)
tuintjes, plantenbakken en boomkransen winterklaar gaan maken. De oude takken en
bladeren weghalen, beetje schoonmaken en bolletjes in de grond zetten.
Wilt u ook meedoen? Geef dan voor 1 november
door om hoeveel boomkransen/tuintjes het
gaat aan Gerrie de Wilde: gerriedewilde@
solconmail.nl Zij bestelt dan de bloembollen.
Op 30 november kunt u de bolletjes tussen
11.00 – 12.00 uur afhalen in het buurtcentrum
O3 aan de Zaanstraat 25. Koffie met iets lekkers
staat klaar.

Het is wel de moeite waard, want de gemeente
geeft monumentale bomen bijzondere
bescherming door ze de hoogste prioriteit
te geven bij het beheer en onderhoud. Ze
controleert de bomen jaarlijks intensief
op vitaliteit, ziekten en plagen. En, niet
onbelangrijk, er geldt een zware procedure voor
het kappen van deze bomen!

Monumentale bomen melden

Hulp gevraagd voor Groendak op
de Jan van Nassauschool

Volgens de gemeentelijke website heeft Den
Haag 1300 monumentale bomen. Dat zijn
bomen van minimaal 50 jaar oud. Er bleek er
maar één in de Rivierenbuurt/Spuikwartier
te staan. Dat leek ons vreemd, want hier staan
toch zeker meer prachtige oude bomen. Wij
vragen de lezers om eens goed in de omgeving
te kijken naar oude bomen. Denkt u nu: deze
komt wel in aanmerking? Meld het dan bij
de boomspecialist van de AVN: b.steensk@
outlook.com in cc naar gerriedewilde@
solconmail.nl Er is wel een uitzondering
want paardenkastanjes hoeven niet te worden
gemeld omdat 90% ziek is.

Bovenop de Jan van Nassauschool bevindt
zich een prachtig natuurdak met kas. Voor
onderhoud van het dak zijn nog wat groene
vingers nodig. Lijkt het je iets om hier samen te
werken met andere ouders en buurtbewoners?
Neem dan contact op met John Verhoeff van de
Jan van Nassauschool: jverhoeff@scoh.nl
De nieuwe datum voor het platform is
dinsdagavond 4 februari 19.30 uur in O3.
Iedereen is welkom. We wisselen ideeën uit,
dragen kennis over, informeren elkaar en
organiseren gezamenlijke activiteiten.
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Zit er muziek in de wijk?
Cora van der Veere
Op 7 september kreeg de Rivierenbuurt/Spuikwartier bezoek van een flink aantal
medewerkers van het Concertgebouw/Danstheater/Conservatorium dat vlakbij in aanbouw
is. ‘Wij komen bij jullie om de hoek werken en we willen graag even kennismaken, was het
idee’. De medewerkers kwamen samen in O3. Daar kregen ze de namen en adressen op van
bewoners die zich daarvoor hadden opgegeven. Zij gingen bij alle adressen op bezoek. De
medewerkers hadden twee ‘gouden enveloppen’ bij zich. In de ene een klein cadeautje, in
de andere een aantal vragen. Doel van de gesprekken was om te horen wat het OCC voor de
wijk kon doen. Ook om te horen wat de wijk in huis heeft om wat te doen voor het OCC!
De medewerkers inventariseerden wat er op het
gebied van muziek en dans te doen was in de
wijk. Welke bandjes, koren, groepen en clubs
maken muziek of dansen samen, was de vraag.
Het OCC is van plan om in het nieuwe
gebouw veel ruimte te geven aan muziek en
dansliefhebbers. Het laatste wat ze willen
is dat het OCC volstroomt met Haagse grijs
harigen met een hoge opleiding die naar ‘zware
kost’ luisteren. Het nieuwe gebouw moet voor
iedereen een plaats worden waar genoten kan
worden van muziek en dans, maar ook waar
samen muziek gemaakt kan worden.
Er zijn over en weer veel voorstellen gedaan.
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Eén ervan is het verzoek van onze kant of leden
van het Residentieorkest op 4 mei passende
muziek willen spelen bij het weeshuis in de
Pletterijstraat. Heel belangrijk omdat we in dat
jaar 75 jaar vrijheid vieren.
De groep medewerkers die begin september in
de wijk was, laten het niet bij dit ene bezoek.
Ze willen graag met meer bewoners contact
maken om te horen welke ideeën zij hebben
voor het OCC. In de wijk hebben inmiddels
bewoners afgesproken om de koppen bij elkaar
te steken en mee te denken met de plannen van
het OCC. Doet u ook mee? Graag! Laat het weten
via de redactie!

de nieuwe naam van het cultuurcomplex is AMARE

Een schitterende break
Hetty Gijzen en Cora van der Veere
Gedempt licht in de zaal boven enorme groene tafels, de witte bal die zachtjes een gekleurde
bal richting hoek tikt, geconcentreerde gezichten: het Haags Open Snookertoernooi is in
volle gang. We zien dat er veel tafels bespeeld worden. In totaal zijn er 70 deelnemers die
aan dit ranking toernooi, dat het grootste van Nederland is, meedoen. De wedstrijd wordt al
weer voor de 14e keer georganiseerd.
Het Delta snookercentrum is gevestigd aan de
Ammunitiehaven. Daar spreken we Joost Vink,
die met hulp van de Haagse Snooker Club, de
wedstrijd organiseert.
Gedurende twee weekends kunnen recreanten
en leden van de Haagse Snooker Club strijden
om de beker. ‘Vooral op zondag, op de
finaledag, wordt het spannend’, vertelt Joost
‘dan is er ook erg goed snooker te zien’. Terwijl
we zitten te praten, noteert Joost de uitslagen
van de partijen die de deelnemers komen
doorgeven.
Het valt ons op dat iedereen zijn dagelijkse
kleding draagt. We vragen ernaar: we
zijn gewend aan de tv registraties waarin
Ronnie O’Sullivan of Mark Allen aan strikte
kledingvoorschriften moeten voldoen. Daar
zijn de strikjes en keurige pakken kennelijk
verplicht voor de professionals. ‘Bij ons hoeft
dat niet’, zegt Joost ‘ alleen op de dag van finale
is dat verplicht. Joost vertelt dat de winnaar van
dit toernooi een mooie beker krijgt en ook nog
een bedrag van 600 euro.
Het is nog niet eenvoudig om professional te
worden. ‘Wil je een beetje kunnen meedoen
dan moet je zo’n acht uur per dag trainen. Dat is
natuurlijk onmogelijk als je een baan hebt’.
Na het toernooi laat Joost nog even weten dat
het toernooi gewonnen is door Rotterdammer
Raymon Fabrie. Hij won van de lokale favoriet
Arya Sorabi: ‘Mede door een schitterende break
van 108 in het vijfde frame’.
Van maandag tot donderdag is het centrum aan
de Ammunitiehaven open van 17.00 – 1.00 uur,
vrijdag en zaterdag van 17.00 tot 1.30, op zondag
van 17.00 tot 1.00 uur. Er zijn snookertafels
maar ook pooltafels. Prijs per uur voor een tafel
is 11,50 euro. Er kan ook darts gespeeld worden.
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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)

Ontmoeting voor mensen die
langer zonder werk zitten

Eindelijk heb ik iets gevonden waarvan ik nooit wist dat ik het zocht.
Op dinsdag 5 november van 10:00 uur tot 12:00 uur is er een ontmoeting in restaurant H’eerlijk
in O3 op de Zaanstraat 27. Een ontmoeting waarin mensen die langer zonder werk zijn elkaar
kunnen ontmoeten. Zij kunnen hun eigen kennis en kunde en die van anderen ontdekken en
elkaar op weg helpen. Er is gratis koffie en thee en vers gebakken cake. Het kan zomaar zijn dat je
er iets vindt wat je niet had verwacht te vinden. Niks moet, alles mag. We zien ernaar uit je te zien
en te horen.
Ricardo Buitinga en Raymond Versteegh

Wat gaat goed, wat kan beter
in de Rivierenbuurt en het Spuikwartier?

Op dinsdag 5 november komt stadsdeelwethouder Bert van Alphen langs in de RivierenbuurtSpuikwartier om in gesprek te gaan met de bewoners. Vertel hem wat er goed gaat en wat beter
kan in de wijk! Dus kom langs en stel je vragen! We starten om 18:00 uur in O3 (Zaanstraat 25). Je
bent van harte welkom!
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Peter Oosterling

Een uil op de kade..
Oliver van der Spek en Yscha Werdmuller von Elgg
Geen ooievaar, geen ‘reihgah’, maar een kerkuil siert een muur van de Boomsluiterskade.
Bewoners, The Hague Street Art en de Gemeente Den Haag hebben samen gezorgd voor een
prachtige muurschildering. De muur zat onder de grafitti en kreeg zelfs een werende laag.
Nu heeft de beroemde Braziliaanse graffitiartiest L7matrix er een prachtige uil gemaakt.
Projectleider van The Hague Street Art, Yscha Werdmuller von Elgg was degene die
L7matrix vond. Ze is blij dat dit project zo snel af is. “De artiest kwam aan in Nederland
en het bleef maar regenen de eerste dag. Gelukkig kon de planning worden aangepast en
hadden we nog een paar prachtige dagen.”
Het onderwerp de uil, uitgekozen door
de bewoners, heeft te maken met de kade
ertegenover: Uilebomen en de oude ‘naam’ van
dit deel van de Rivierenbuurt, de ‘Vogelaarwijk’.
De Braziliaanse kunstenaar voelde zich
geïnspireerd door het idee van een uil.
L7matrix (zijn echte naam is onbekend) vindt
de uil interessant omdat die symbool staat
voor wijsheid en tegelijk een krachtig, sierlijk,
mysterieus dier is. In het werk zijn gedempte en
heldere kleuren gebruikt. De kop van de kerkuil
lijkt somber, dat is de originele kleur, terwijl
vleugels, klauwen een explosie van kleur zijn.
“Kinderen die tekenen maken eigenlijk ware
kunst. Kunst zonder regels, waarbij het niet
telt of het eindresultaat mooi wordt gevonden
of begrepen wordt”, zegt L7matrix. Zelf
experimenteert hij met materiaal, kleuren
om die vrijheid toe te passen. De kunstenaar
houdt zich niet aan ongeschreven regels uit de
grafittiwereld, waar strakke lijnen en kaders
gelden. Zijn spuitbus zoekt de grenzen op.
Zo plakt hij kwasten aan elkaar en mengt hij
kleuren ter plekke. Hierdoor past hij niet in het
hokje van de kunstscène of in die van graffiti
artiesten. Hij is geliefd maar ook verguisd.
Toen hij bezig was, bleven mensen fotograferen
en complimenten maken. De Ooievaart stopte
en hij kreeg applaus van de hele boot.
L7matrix woont in Parijs en werkt over de
hele wereld. Soms balanceert hij op hoge
brandweerladders. Gelukkig was er hier een
stabiele hoogwerker. Zie voor zijn werk ook
Facebook en Instagram. De bewoners zijn
tevreden. Deze kleuren uitspatting op de muur
is een fantastische aanwinst.
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Wandeling
Cora van der Veere
Even wat ophalen in O3. Ik loop de Nieuwe Haven in, mijn oog valt op de gevel met
het woord Dierenasijl. Een dierenasiel midden in de buurt! Even het Gemeentearchief
raadplegen. In een krantenartikel in Het Vaderland van februari 1932 is te lezen dat er twee
honden zijn komen aanlopen, die daar weer op te halen zijn. Nu herinnert echt niets eraan
dat hier ooit honden en katten werden opgevangen.
Ik loop verder, daar rechts een gebouw waar
met grote letters ‘Ambachtsschool’ op staat.
In De Beeldbank van het Haags
Gemeentearchief vind ik foto’s van de lessen
daar. In volle klassen zijn jongens druk bezig
het vak van drukker, smid, schilder of machinebankwerker te leren. De meeste foto’s zijn van
ca. 1910.
Verder de brug over Pletterijstraat in,
richting Gouwestraat. Daar op de hoek in
grote letters op de gevel: Vereeniging voor
schoolvoeding. In het pand zat de “Vereeniging
tot het verschaffen van warm voedsel aan
arme schoolkinderen van 6 tot 12 jaar”. De
Vereeniging was opgericht in 1884. Kinderen
kregen er in de wintermaanden tot half maart
een maaltijd.Vanaf 1899 werd er ook warme
melk verstrekt. De onderwijzers deelden het uit.
Kranten artikelen uit de jaren dertig
vermeldden dat niet iedereen dat uitdelen van
voedsel een goed idee vond. Het kon leiden tot
laksheid bij de ouders!

groep mensen voor de poort staan. De boog
van de poort is duidelijk herkenbaar. Daar was
het lokaal voor koffie- en brooduitdelingen.
De Volksbond deed van alles. Een foto uit 1900
toont grote groepen mannen in de duinen met
een schop: een werkverschaffingsproject.
Thuis gekomen denk ik nog even aan het
opschrift ‘in bouwmaterialen’, met daaronder
in grote letters: Den Haag Delft, dat ik ook
vlakbij de Christelijke Volksbond op een gevel
zag. Ik vond er niets van terug in het archief.
Was daar een bootverbinding met Delft voor
bouwmaterialen? Weet iemand hier iets over?
Laat het de redactie weten!

Op de terugweg naar huis kom ik langs de
‘Christelijke Volksbond’. Op een sierlijk bord
staat het op een pand aan de Boomsluiterskade,
vroeger Zuid Oost Buitensingel. Op de eerste
foto in de Beeldbank, uit 1893, zie ik een grote
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foto afkomstig uit het gemeentearchief

Nieuw buitenlokaal en Hopje op
het Deltaplantsoen
De bouwwerkzaamheden rondom het electriciteitshuisje en het oude Hopje op het
Deltaplantsoen zijn niet te missen. Net na de zomervakantie startte daar de bouw van
een nieuw Buitenlokaal/Haags Hopje van O3. Na een vertraging van vijf jaar wordt het
lelijke energiehuisje pal voor de entree van O3 ‘ingepakt’ met een MFA (multifunctionele
ruimte), speluitleen en toiletten.
Op deze bladzijde een impressie hoe het gebouwtje er uit gaat zien. De multi-functionele ruimte
wordt tijdens schooltijd gebruikt voor de Natuur & Gezond lessen. Buiten schooltijd is de ruimte
beschikbaar voor de wijk. Bouwheer van dit gebouwtje is schoolbestuur SCOH. De bouw en het
beheer worden financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag en SCOH. De oplevering
is medio december.
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Actie van de kinderraad
Rivierenbuurt
Omdat het deze week de Nationale dag van de ouderen is, gingen we op woensdag 2 oktober
een actie doen met de kinderraad. In O3 werden 150 witte rozen bezorgd en die mochten we
gaan uitdelen aan de opa’s en oma’s in de wijk. We gingen eerst naar de Stromenhof. Daar
mochten we met iemand die daar werkt, langs alle huiskamers. Alle mensen die daar zaten
kregen van ons een roos en dat vonden ze heel speciaal. De mensen waren blij en ze vonden
het heel leuk dat wij langs kwamen.
Daarna gingen we door de wijk lopen en op straat rozen uitdelen. We belden bij oudere mensen
aan om ze een roos te geven. De mensen waren verrast en blij, er was zelfs een oma die een kusje
gaf mét lippenstift.
Als laatste gingen we naar het eethuisje in O3. Daar zaten al veel opa’s en oma’s die altijd komen
om spelletjes te doen en te eten. Eerst gingen we ons voorstellen en vertellen waarom we op
bezoek kwamen. Daarna gingen we de rozen uitdelen. De mensen gingen allemaal klappen.
Het was een hele leuke middag! Wij vonden het heel fijn om de ouderen in de wijk een bloemetje te
brengen!
Namens de kinderraad Saffa, Selma, Sana.
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