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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

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 
Bas Bommezijn: bas.bommezijn@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 

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 

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
Het is gelukt! Voor u ligt de zesde WIJkrant 
van dit jaar. Begin dit jaar startte een nieuwe 
redactie aan dit avontuur. En een avontuur was 
het. Bedenken wat we wel en niet in de krant 
wilden hebben. Verzinnen hoe de krant eruit 
ging zien, hoeveel pagina’s hij zou hebben en 
welke beelden erin kwamen. En zouden we wel 
genoeg kopij hebben om de krant te vullen?
Nou dat laatste blijkt geen probleem. Er 
gebeurt meer dan genoeg in onze wijk. We 
hebben kleurrijke bewoners in iedere zin 
van het woord. Dat is ook weer zichtbaar 
in dit nummer. Het is mooi om te zien hoe 
wijkbewoners elkaar weten te vinden om de 
wijk nog mooier,leuker,groener en socialer te 
maken. Wij zijn door ons werk voor deze krant 

de wijk nog meer gaan waarderen. We hopen u 
volgend jaar weer zes keer te laten genieten van 
wat onze wijk te bieden heeft. En we hopen dat 
met nog meer mensen te kunnen doen. Dus als 
u graag schrijft of wilt leren schrijven, meld u 
bij ons. Hoe meer zielen hoe meer vreugd wordt 
ons motto voor komend jaar!

We wensen u weer veel leesplezier en een mooie 
en vredige Kerst en goed 2020!

Namens de redactie:
Ricardo Buitinga
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Spreekuur Bert van Alphen       4
Verplaatsing Geleenstraat       5
Make-over          7 
Van bier naar brood met de broodbrouwers     8
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Pan Y Vino          15
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Energie steken in je buurt levert energie op!     16
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Showroom          20
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Verticale tuin         22
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Spreekuur Bert van Alphen
Cora van der Veere
 
De zaal in de Scheepmakersstraat stroomt rond zes uur vol buurtbewoners. 
Tijdelijk stadsdeelvoorzitter Hassan el Houari is voorzitter. Ambtenaren maken notities. 
Bert schudt alle aanwezigen de hand en heet iedereen welkom. 

Bert geeft aan dat er serieuze problemen in 
de wijk zijn rond de bewonersorganisatie. Dat 
zullen we  met respect voor elkaar moeten 
oplossen. Binnenkort krijgen bewoners een 
brief. Aan de hand van onder meer vragen die 
worden gesteld zal de gemeente een rapport 
maken. De uitkomst is bindend. 

Vorig jaar zijn diverse problemen naar voren 
gebracht. Nu wordt besproken hoe het daarmee 
staat.  De vergunning voor het groene dak op 
het woonzorgcentrum Rivierenbuurt is nog 
steeds niet geregeld. Kwestie van afwachten, 
verzekert de wethouder ons.

Hij is tevreden over de voortgang die wordt 
geboekt met de bestrijding van overmatige 
hitte in de buurt: ‘het hitteplan’.
Wat betreft de vraag kinderen, die met lege 
maag naar school gaan, een ontbijt te geven, 
is nog niet veel gebeurd. Bert sprak erover 
met de schoolleiding, maar concrete plannen 
ontbreken. De school moet echt zelf het 
initiatief nemen.

De problemen rondom de overlast op het 
pleintje bij het Lamgroen blijken hardnekkig. 
Bewoners klagen dat alleen bomen zijn 
gesnoeid. De wethouder en aanwezige agenten 
onderkennen het probleem. Afgesproken wordt 

er opnieuw naar te kijken.
Rondom het burgerinitiatief 
voorkeursbehandeling: daarover zal opnieuw 
gesproken worden in de Raadscommissie.

De ‘verkamering’ van de wijk blijkt een groot 
probleem te zijn. Eengezinswoningen worden 
tot  kamertjes vertimmerd waar soms wel 28 
mensen verblijven, met alle overlast van dien. 
Uitgebreid dossier is bij de gemeente bekend. 
Wat kan daaraan gedaan worden? 

Verschillende bewoners klagen over 
geluidsoverlast op de Pletterijkade. De politie 
vraagt zo snel mogelijk te melden, zodat daders 
kunnen worden gepakt. Dat geldt ook voor 
parkeeroverlast. Afgesproken wordt dat er 
een thema avond rondom het verkeersplan zal 
worden georganiseerd.

Een bewoonster van de Weteringkade 
overhandigt een rapport over de slechte 
luchtkwaliteit bij het Schenkviaduct. Zij 
verzoekt Bert als ‘postillon d’amour’ het rapport 
aan wethouder Liesbeth van Tongeren te 
overhandigen. Komt in orde. 

Dan is het moment aangebroken dat iedereen 
snakt naar een bord eten of een kop koffie. De 
voorzitter sluit de vergadering.
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Verplaatsing Geleenstraat
Cora van der Veere en Hetty Gijzen

Het college van B & W wil sekswerkers uit de Doubletstraat en de Geleenstraat verplaatsen 
(en samenvoegen) naar een driehoek tussen de spoorlijnen bij het Schenkviaduct. Zij 
onderzoeken de mogelijkheid om hen op één plek te concentreren. 

De redactie hoorde over een onderzoek onder 
omwonenden over de verplaatsing en wij 
vroegen ons af: wat vinden de sekswerkers 
(vrouwen, mannen en transgenders) van die 
plannen? We zochten contact met een sociaal 
dienstverlener van Spot 46, het informatie- 
en adviescentrum voor sekswerkers van 
SHOP Den Haag en met de voorzitter van de 
belangenbehartigingvereniging voor en door 
sekswerkers, Liberty. We legden onze vraag 
voor.

Zorgen
Sekswerkers zijn er om geld te verdienen, het 
zijn zelfstandigen die niet om een uitkering 
vragen. Het maakt hen over het algemeen niet 
uit waar ze hun werk doen, als de omgeving 
maar veilig is en de klant hen weet te vinden. 

Aan verplaatsing zitten veel haken en ogen. 
De Geleenstraat en de Doubletstraat zijn heel 
verschillend wat werkers en bezoekers betreft. 
Kan dat zomaar samengevoegd worden? De 
beoogde nieuwe werkplek ligt nogal geïsoleerd.  

Als de sekswerkers een stille route naar huis 
lopen naar taxi of OV, is er kans op beroving. Is 
er voldoende toezicht? 
Er zou ook direct in één keer verhuisd moeten 
worden, anders raken de sekswerkers uit het 
zicht. Niet zoals in Utrecht waar geen nieuwe 
plekken waren.

Kansen
Eén van de thema’s in het coalitieakkoord 
luidde: ‘Den Haag, Stad van Kansen en 
Ambities.  Iedereen Doet Mee!’ Dat geldt 
dan ook voor sekswerkers. Dus kies een 
geschikte plek verbonden met de stad en 
sluit sekswerkers niet uit, hoorden we. Breid 
de werkmogelijkheden uit met webcam, 
internet en per uur werken. Denk aan goede 
voorzieningen, zoals een betere wasgelegenheid 
en een mogelijkheid om te slapen en te koken. 
Maak er een prachtig project van voor Den 
Haag. Een erotisch centrum met een love 
hotel waar werkers een kamer kunnen huren 
en een plek voor Spot 46, Liberty en andere 
hulpverleners.
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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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Wat vind je prettig aan de 
Rivierenbuurt?
De betrokkenheid van de bewoners. Ze staan 
altijd voor je klaar, dat geeft een prettig gevoel.

Wat voor werk heb je gedaan of 
doe je? 
Ik wilde reclametekenaar worden, maar mijn 
oom wilde dat niet. Ik had een kantoorbaan. 
Vanaf mijn pensioen (2000) zat ik in het 
bestuur van de bewonersorganisatie en in de 
redactie van onze Wijkrant. 

Heb je hobby’s?
Schilderen, Indische rijsttafel koken en 
vrijwilligerswerk bij  ‘Heerlijk’ het restaurant 
van O3.

Wat is jouw lievelingsgerecht?
Nasi Goreng met een Bin Tang erbij, hahaha, 
heerlijk en Hollandse pot met een Indische 
touch.

Gebruik je make-up of 
verzorgings- producten?
Ja om de 2 -3 maanden ga ik naar de 
schoonheidsspecialist. Ik gebruik ook overdag 

nachtcrème.   Zonder make up ga ik de deur niet 
uit.

Wat is jouw kledingstijl?
Sportief, casual, zakelijk, afhankelijk van de 
gelegenheid

Wat vind je van de hedendaagse 
mode?
Daar is niet veel aan. Er wordt niet goed 
gecombineerd, een galajurk met boots eronder, 
dat vind ik niks.

Wat is jouw muziekstijl?
Country & western, Johny Cash, Patsy Klein, 
Elvis Presley. Soms hard rock zoals Metalica.

Wat is je lievelings TV 
programma?
Programma’s als 2 voor 12. Voordat ik naar bed 
ga, kijk ik naar Duitse schlagers.

Als je president van Nederland 
zou zijn wat zou je anders doen?
Armoede bestrijden. Pensioen wordt minder, 
belastingen gaan omhoog. Meer geld aan zorg 
en  ouderen besteden.

Make-over
Roberto Dresia, top visagist & Joop Gard Passchier, stylist
Voor de feestdagen  hebben we een ‘make-over’ van een bijzondere verschijning. Zij woont al 
56 jaar in de Rivierenbuurt. Geboren in Indonesië. En ……. over 3 maanden wordt zij 80 jaar. 
Hoog tijd om ILSE GALES beter te leren kennen.

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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Duurzaam en Sociaal
Ad Overgaag was jarenlang als bakker 
werkzaam in de industriële bakkerijen. “Het 
was toch vooral zoveel mogelijk producten 
verkopen voor zo min mogelijk geld. Ik had 
daar genoeg van”, zo begint hij zijn verhaal. 
Vanuit het idee dat de mens goed moet 
omgaan met de aarde begon hij 9 jaar geleden 
de biologische bakkerij ‘Lekker Brood’ in 
een monumentaal pand aan de Herengracht.  
Samen met Stadsherstel werd het pand 
verbouwd. Zoals hij verwacht, slaat het product 
aan. De kleine gezellige winkel staat dikwijls 
vol en vaak wachten de mensen buiten. Er 
worden broodjes gesmeerd voor ambtenaren 
en voorbijgangers en er worden bestellingen 
klaargemaakt voor bedrijven en restaurants. 
Zo ook levert hij het biologische brood aan 
‘Happy Tosti’ op de Korte Poten. Een succesvol 
restaurantketen met jonge ondernemers die 
een werkplek bieden aan mensen met een 
arbeidsbeperking, wat ‘Lekker Brood’ nu ook 
doet. In de loop van tijd zijn ze steeds meer 
samen gaan werken. Ze kregen de wens om 
samen een bakkerij met restaurant te openen 
waar duurzaam en sociaal bijeenkomen. Op de 
nieuwe locatie zal ‘Lekker Brood’ de bakkerij 
doen en ‘Happy Tosti’ het nieuwe restaurant. Zij 
zullen ontbijt, lunch en diner gaan verzorgen en 
zijn van donderdag tot en met zondag open voor 
publiek. 

Yin en Yang
In de tijd van de 3 Hoefijzers was er in het 
koelhuis een enorme ijskelder. Het ijs werd 
opgeslagen in een bak ter hoogte van het 
plafond. Het koelwater liep naar beneden 
om de biervaten koel te houden. Voor 
de bakkerij komen op die plek silo’s die 
bakkersingrediënten door transparante 
buizen langs het restaurant naar beneden 

transporteren. Volgens Ad het eerste 
bakkerijorgel van de wereld. Voorheen 
was het koeling door ijs. Straks worden het 
grondstoffen als tarwemeel, tarwebloem en 
water. Zo proberen ze de originele functie weer 
terug te brengen. Vanuit het restaurant dat op 
een vide is gerealiseerd, kijk je naar de bakkerij 
beneden en kun je het proces goed volgen. Ad 
wordt steeds enthousiaster tijdens ons gesprek: 
“Hier komen bier en brood samen en hier 
komen verleden en heden samen. Alles klopt 
gewoon aan dit concept. Het grijpt in elkaar. 
Het is een Yin en Yang. Wij hebben er enorm 
veel zin in”. Overigens blijft de bakkerswinkel 
voorlopig gewoon op de Herengracht!

Een borrel voor de buurt
Als buurtbewoner bent u van harte uitgenodigd 
voor een bouwborrel op 28 januari vanaf 16.00 
uur. Locatie: Dintelstraat 46. U ziet dan hoe 
het eruit gaat zien. Wat ‘De Broodbrouwers’ 
en de buurt voor elkaar kunnen betekenen 
en wanneer het open gaat. Kom vooral 
kennismaken en geniet van een optreden van 
een beroemde Nederlandse zanger.

Van bier naar brood met de 
broodbrouwers
Hetty Gijzen

Er wordt hard gewerkt in het voormalige koelhuis van de bieropslag in de Dintelstraat. 
Nog even geduld en ‘De Broodbrouwers’ opent haar deuren. Een unieke bakkerij en een 
eigentijds restaurant met een passie voor duurzaam en sociaal. Het wordt waarheid in de 
Rivierenbuurt.

links Jasper Kool van ‘Happy Tosti’, rechts Ad Overgaag van ‘Lekker Brood’.
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Vervolg Central Innovation 
District
Jan Elsinga

Op 13 november 2019 vond een overleg plaats van de gemeente met vertegenwoordigers van 
de bewonersverenigingen Rivierenbuurt/Spuikwartier, Stationsbuurt en Rondom het Plein 
over de participatie bij het opstellen van de Structuurvisie voor het Central Innovation 
District. Voor dit gebied met een ruime begrenzing rondom Centraal Station, Station 
Hollands Spoor en station Laan van Nieuw-Oost-Indië worden plannen ontwikkeld voor het 
bouwen van 18.500 tot 24.500 woningen voor het overgrote deel te realiseren in hoogbouw. 

In delen van het gebied moet sprake zijn 
van reuring en ruis, maar andere delen 
kenmerken zich juist door rust. Veel aandacht 
wordt besteed aan duurzaamheid en 
klimaatbestendigheid. Daarvoor worden onder 
meer de huizen duurzaam opgeleverd en een 
groenblauw netwerk gecreëerd. 

Het autogebruik wordt zo veel mogelijk 
teruggedrongen door veel minder 
parkeervergunningen af te geven, 
parkeerplaatsen aan te leggen en goede fiets- en 
voetgangersroutes te maken. De structuurvisie 
zal begin 2020 zes weken ter visie worden 
gelegd voor inspraak. 

Voor de deelgebieden worden deelagenda’s 
opgesteld en deeluitwerkingen gestart. Het is 
de bedoeling om vaste en flexibele panels te 

vormen van 5 of 10 personen, die per deelgebied 
meedenken en meepraten over de bouw, de 
inrichting van de openbare ruimte en over 
de voorzieningenkaart. De gemeente en de 
projectontwikkelaars bespreken met de panels 
of hierbij ook sprake is van co-creatie, d.w.z. 
ideeënvorming van alle betrokken partijen 
gezamenlijk. Belangstellende bewoners 
worden uitgenodigd zich bij het bestuur van de 
bewonersorganisatie aan te melden. 
De genoemde bewonersorganisaties hebben 
inmiddels – samen met de vereniging in het 
Bezuidenhout – de krachten gebundeld om 
gezamenlijk met de gemeente te overleggen 
over de ontwikkelingsplannen. Een belangrijk 
onderwerp, dat vanuit de bewonersorganisaties 
wordt ingebracht, is het gebruik van de 
Leefbaarheids Effect Rapportage (LER).

Sfeerimpressie van bakkerij en restaurant De Broodbrouwers: Render_2018-10-29. Illustratie is van Architectenbureau Braaksma & Roos
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Nieuwe Haven gracht
Cora van der Veere

Een duik nemen in de gracht? Een gracht waar je kan surfen als er golven worden gemaakt? 
Toekomstbeelden die moeilijk te geloven zijn? Niet als het aan de Initiatiefgroep Grachten 
Open ligt. Enkele enthousiaste mensen staken de koppen bij elkaar een maakten een plan 
om de historische Haagse grachtengordel in oude glorie te herstellen.

Jan Elsinga van de buurtorganisatie Het Oude 
Centrum is één van hen. “Autoverkeer terug 
dringen, alleen bestemmingsverkeer in de 
buurt en ondergrondse parkeergarages, die 
mogelijk met elkaar verbonden kunnen worden 
zou bij kunnen dragen aan verbetering van 
het leefklimaat” meent hij. “De open grachten 
maken dan over het water een duidelijker 
verbinding mogelijk tussen buurten die nu van 
elkaar gescheiden lijken zijn. Daarbij is het ook 
goed voor de verduurzaming en een groenere, 
aantrekkelijke klimaatbestendige stad”. 

De oevers bieden tal van mogelijkheden voor 
recreatie: wandelpaden, picknickplaatsen, 
speel- en zwemgelegenheid voor allemaal.

Het idee om grachten open te graven is 
verder uitgewerkt door een adviesbureau. 
Het bureau  heeft vooral geprobeerd nieuwe 
‘rondjes’ te maken zodat het water goed kan 
doorstromen. Eén van de rondjes zou vanaf de 
Paviljoensgracht, via de Veerkade tot de Nieuwe 
Haven kunnen lopen. 

Een ander idee is om doodlopende grachten 
(vingers) open te graven. Die grachten zouden 
speciale functies kunnen hebben, zoals een 
golfzwembad. Of, nog een ander idee om zelfs 
kunstenaars in te schakelen die bijvoorbeeld 
bij de Turfmarkt, waar een echte gracht 
onmogelijk is, een ‘kunstgracht’ te maken. Een 
optische illusie die suggereert dat er een water 
is.

Op 19 september is het rapport aangeboden 
aan wethouder Revis. Hij vertelde ‘diep onder 
de indruk te zijn’ en beloofde er verder mee 
te gaan en het aan de gemeenteraad voor te 
leggen. Misschien dat hem ook het idee, dat 
open grachten van belang zijn voor de economie 
en de mogelijkheden van vervoer over water, 
aansprak. Ook het adviesbureau gaat verder 
onderzoek doen. 
Prachtige plannen die ook voor onze buurt van 
belang kunnen zijn. Een van de ideeën om de 
Voldersgracht open te graven, zodat je daar aan 
de oever van de ‘Gracht van de Hema’ je Hema 
worst kan opeten, sprak mij wel in het bijzonder 
aan.

foto’s eigendom van Het Oude Centrum (hetoudecentrum.nl)
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Riviervizier

Buurtvaders: Een nieuwe 
generatie sluit zich aan
Hetty Gijzen

Zo ongeveer met de start van het eerste schooljaar van de Brede Buurtschool in het 
splinternieuwe O3-gebouw in 2015 ontstond ook het initiatief van de buurtvaders in de 
Rivierenbuurt. Zij lopen elke dag door de wijk om signalen van onvrede op te vangen en 
een praatje te maken met buurtgenoten. En, de groep breidt zich nu uit met een volgende 
generatie wijkbewoners. 

De namen voor van links naar rechts:   Ali, Hicha, Nordin 

De namen achter van links naar rechts: Mehdi, Mounir, Abdoel, Courtney
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Iedere week op woensdagavond komen ze bij 
elkaar om de gang van zaken te bespreken. 
Deze woensdag schuif ik aan en ik voel me 
direct welkom door het gastvrije onthaal. 
Mehdi vertelt over de oprichting van de groep: 
“We kenden het initiatief al uit Amsterdam en 
de Schilderswijk in Den Haag. We wilden dat 
hier in de buurt ook. Er volgde samenspraak 
met de gemeente en ik heb andere vaders 
gevraagd om mee te doen.”
Het burgerinitiatief kwam voort uit overlast 
op straat door jongeren. De buurtvaders 
wilden hier iets aan doen, pakten hun 
verantwoordelijkheid en zijn de jongeren 
gaan aanspreken. Ook zochten zij contact 
met ouders en instellingen zoals gemeente, 
politie en jongerenwerk. Zo wordt er 
overlegd en bemiddeld. De politie geeft de 
aandachtsgebieden door. De buurtvaders 
kijken ook waar de kinderen spelen en of het 
veilig voor hen is. Ze melden rommel op straat 
en spreken mensen aan op hun gedrag en dat 
werpt z’n vruchten af. 

Zoals afgelopen zomer, toen er ’s avonds heel 
laat nog een groep van 50 tot 60 jongeren op 
het Deltaplantsoen rondhing. Ze maakten 
herrie en zorgden voor overlast. Het werd 
een verzamelplek en ze gebruikten de 
toiletten in O3. Er kwamen veel klachten van 
buurtbewoners. De buurtvaders hebben toen 
in samenspraak met de politie wat onderzoek 
gedaan en het is nu opgelost. Dat is natuurlijk 
een prachtig resultaat. 

Waar zijn jullie trots op, vraag ik: “De wijk. 
Je moet weten wij zijn hier opgegroeid en op 
school geweest. Nu willen we ook een veilige 
wijk voor onze kinderen. Wij wonen in een 
fijne, multiculturele buurt”, zegt Samir en de 
anderen beamen dat. 

Als in januari het nieuwe gebouw op het plein 
klaar is, dan wordt dat ook de uitvalsbasis 
van de buurtvaders. Meer weten over deze 
enthousiaste club buurtbewoners ? Of zelf 
meedoen ? Schrijf naar buurtvadersrs@gmail.
com loop eens langs op woensdagavond of 
spreek ze aan op straat. 
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Pan Y Vino
Steven Scholten

De tochtige galerij op de hoek van het Spui en de Uilebomen is niet de meeste romantische 
plek van Den Haag. Wie tapasrestaurant Pan Y Vino binnenstapt, is de ligging al snel 
vergeten. Het moderne, maar sfeervolle interieur en de warme ontvangst van eigenaar 
Paolo Martins en zijn medewerkers zorgen er voor dat je je meteen in een mediterraan land 
waant. 

De tapas of pinchos, die door Paolo zelf worden 
bereid en de heerlijke wijnen staan garant voor 
een gezellige avond uit, voor een zeer redelijke 
prijs. De tapas zijn los te bestellen, maar je kan 
ook kiezen voor het ‘menu de Prueva’ voor 22,50 
euro. Dat is een verrassingsmenu waarbij steeds 
nieuwe tapas worden geserveerd totdat de klant 
aangeeft te willen stoppen. 

Je moet voor een etentje bij Pan Y Vino wel de 
tijd nemen. Zeker als het druk is, kan het even 
duren voordat de gerechten worden geserveerd. 
Een prima manier om te onthaasten en onder 
het genot van een drankje te genieten van de 
sfeer.
Lunchen met een lekker broodje, een uitsmijter 
of een salade kan ook in Pan Y Vino. 
Het is leuk om te zien dat veel wijkgenoten 
neerstrijken op het terras voor een drankje of 
een kop koffie.

Kortom een pareltje in de Rivierenbuurt.
Restaurant Pan Y Vino, Spui 450 Den Haag. 
Tel: 070-2146797. 
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De vrouwengroep is aan het 
breien voor daklozen!
Onlangs zijn wij (de vrouwengroep van O3) benaderd door de organisatie Wool for Warmth.                    
Deze organisatie zet zich in voor de dakloze mensen in Den Haag en daarbuiten door wollen 
sjaals en mutsen voor hen te breien. Het doel van de organisatie is om uiteindelijk voor alle 
31.000 daklozen in Nederland een sjaal of muts te maken. Daarom zijn er heel veel mensen 
nodig die het leuk vinden om ook voor dit goede doel te gaan breien. 

De vrouwengroep heeft veel wol gedoneerd 
gekregen. Zij zijn direct heel enthousiast 
aan de slag gegaan. Vindt u het ook leuk om 
ook mee te helpen? Dan bent u welkom bij de 
vrouwengroep op dinsdag van 13.00 tot 14.30 
uur in O3. Maar u kunt natuurlijk ook thuis 
aan de slag en een sjaal of muts inleveren bij 
O3.  De sjaals moeten net zo lang zijn als u 
zelf bent en het liefste in kleuren, die mannen 
graag dragen. Het is namelijk zo dat 90% 
van de daklozen man is. Dus donkerblauw, 

donkergroen, rood, bruin, grijs etc. 
Vindt u een sjaal of muts te ingewikkeld? Er zijn 
ook gebreide vierkante lapjes nodig (in allerlei 
kleuren, kan van restjes wol). Hier worden 
‘troostdekens’ van gemaakt voor daklozen die 
erg ziek zijn.                           
                                                                                                           
Voor meer informatie Christa Verra,  
c.verra@zebrawelzijn.nl

Energie steken in je buurt levert 
energie op!
Vincent Kokke

De gemeente Den Haag stimuleert bewoners van wijken, buurten en straten na te denken 
over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Daartoe is de “energie 
uit de wijk challenge” in het leven geroepen. Op basis van ingediende plannen is een 
selectie gemaakt van 12 Haagse energie toppers. Het initiatief van de combinatie van het 
FlexCollege en JSO, gericht op de Rivierenbuurt is er één van.

De overstap naar schone energie is een 
uitdaging voor alle partijen, waaronder 
bewoners, om samen te werken. Het project 
“Energie voor energie” wil dat iedereen kan 
meeprofiteren van de energietransitie en niet 
alleen “de koplopers”. Dat geldt voor degenen 
die geen dak hebben maar ook voor hen die 
niet de financiële middelen hebben om zelf 
te investeren in individuele of collectieve 
voorzieningen zoals bv. zonnepanelen. We 
willen daarom bewoners die “buurttaken” 
verrichten een (vrijwilligers)vergoeding geven 
in de vorm van een aandeel in een zonnepaneel 
of bv. een ‘energiepakket’. Zo’n pakket kan 
bestaan uit bv. radiatorfolie, Led-lampen enz. 

Uiteindelijk is energie die je niet gebruikt, de 
goedkoopste energie. Voor het beheer van het 
dak met zonnepanelen en de organisatie van 
de buurttaken wordt een (buurt)coöperatie 
opgericht.
Om dit initiatief te laten slagen is de stem 
van de Rivierenbuurt nodig, hoe denkt u over 
duurzaamheid? 
Dat willen graag van u weten. U kunt een korte 
enquête invullen, te vinden via:
https://bit.ly/37XWPB5 
Laat uw mening horen en maak kans op een 
energiepakket ter waarde van € 50.

 
   Boomspiegel Scheldeplein               Nieuwe Haven

    
    Binnentuin Amstelstraat                   Ammunitiehaven 

  
    Handen uit de mouwen                   Start in buurthuis O3 

 
   Koeken van Bakker Vlinder  Bloemenwinkel Pluis        Kinderen deden mee. 

Met dank aan Fonds 1818 – Jan de Graaf Fotografie – Groen Platform – Gemeente Den Haag 

Opwinterdag 2019 
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Al meer dan 70 jaar een begrip in Den Haag
Prinsegracht 176, 2512 GG  Den Haag
T 070 737 09 36  E info@smiet-offset.nl

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Geeft drukwerk weer kleur!

Hele fijne feestdagen,
ook in 2020 staan

wij klaar voor al uw
print- en drukwerk!
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Al meer dan 70 jaar een begrip in Den Haag
Prinsegracht 176, 2512 GG  Den Haag
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Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Geeft drukwerk weer kleur!

Hele fijne feestdagen,
ook in 2020 staan

wij klaar voor al uw
print- en drukwerk!

De 
redactie 

wenst alle 
wijkbewoners van 

de Rivierenbuurt en 
het Spuikwartier een 
mooi samenzijn met 

Kerst en een heel 
gelukkig, gezond en 

mooi 2020!
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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)

Showroom
In de vorige Wijkrant stond een stukje over gevels in de wijk. Een buurtbewoner reageerde op de 
vraag wie iets meer wist over een gevel op de Boomsluiterskade. Er staat op ‘in bouwmaterialen’. 
Hier zat firma A.N. de Lint. Keramische bouwmaterialen die bij de Porceleijne Fles in Delft werden 
gemaakt, waren daar te zien in de showroom. In de stad zijn nog de gevels van de oude de Gruijter 
winkels te zien. Dat soort materialen waren daar te zien. Dank voor informatie!

Erratum
Bij de foto van de Snookerkampioen in het vorige nummer van de WIJkrant stond geen fotograaf 
vermeld. Dit is Marc Bijsterveld.

Nieuwjaarsreceptie O3
Op donderdag 9 januari bent u van harte uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie bij O3 van 17:00 tot 
19:00
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Razzia herdacht
Cora van der Veere

Op 21 november hebben Arie Niemeijer en Theo van den Berg een mooi boeket 
vastgebonden bij het kleine groene herdenkingsbordje langs de Zwarteweg. Misschien bent 
u er wel heel vaak langs gelopen zonder het op te merken, zo klein is het bordje. Toch brengt 
het een vreselijke gebeurtenis in herinnering. 

Juist toen iedereen dacht dat de bevrijding niet 
lang meer op zich zou laten wachten, vond 
een grote razzia plaats in Den Haag. Op die 
datum in november 1944 werden jongens en 
mannen van tussen de 17 en 40 jaar opgepakt 
door de bezetter. Alle mannen in de wijk 
moesten met hun persoonsbewijs in de hand 
klaar staan voor hun huis om gecontroleerd 
te worden. Ondertussen gingen soldaten alle 
huizen binnen om die grondig te doorzoeken. 
Buurtbewoner Gerrit van Es was één van de 
mannen die toen werden opgepakt. De Duitsers 
hadden op iedere hoek van de straat een 
mitrailleur opgesteld, zodat vluchten de dood 
betekende. 
De mannen en jongens werden vastgehouden 
op de brug bij de Zwarteweg, vlakbij waar nu 
het bordje hangt. Daar vandaan werden zij en 
anderen uit heel Den Haag samengebracht op 
de binnenplaats van het Provinciehuis aan de 
Zuid-Hollandlaan. In rijnaken gingen zij daarna 

naar Amsterdam, over het IJsselmeer via 
Kampen naar Duitsland. De jongens en mannen 
werden  allemaal naar werkkampen vervoerd 
om daar in de oorlogsindustrie te werken. 
Zij die terugkwamen, vertelden later over 
het gebrek aan voedsel, de erbarmelijke 
hygiënische omstandigheden en de brute 
behandeling die ze te verduren kregen. Velen 
van hen hebben het niet overleefd.
Gelukkig had Radio Oranje gewaarschuwd 
zodat veel mannen en jongens zich uit de 
voeten hadden kunnen maken. Toch zijn 
in totaal nog zo’n 7.000 Hagenaars als 
dwangarbeider naar Duitsland weggevoerd.

Met een klein groepje mensen hebben we daar 
op de brug even stil gestaan bij die gebeurtenis 
van toen.  

De Duitsers noemden de razzia ‘operatie 
Sneeuwvlok’, wat een cynisme.
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Verticale tuin
Heb je het al gezien? Er is een nieuwe geveltuin aangelegd langs de blinde muur aan de Christoffel 
Plantijnstraat. Het is de bedoeling dat de hele muur gaat begroeien, zodat er een groene wand 
ontstaat. Dat is niet alleen mooier, maar heeft ook belangrijke functie om de hitte-stress in de wijk 
tegen te gaan. Een blinde stenen muur die de hele dag in de zon staat, straalt ook ’s avonds en ’s 
nachts hitte uit waardoor de wijk slecht afkoelt in de zomer. 

Om dit ‘tuintje’ te realiseren en te beheren is buurtcoöperatie GroenDruk opgericht. We hebben 
hiervoor samengewerkt met Haag Wonen (de eigenaar van het pand) en de gemeente (voor de 
aanleg van de beplanting). 

Binnenkort zal ook de blinde muur van het Azivo-gebouw (Berg en Dal) worden beplant. Daarvoor 
werkt de buurtcoöperatie samen met Staedion (de eigenaar van het pand). 
Buurtcoöperatie GroenDruk heeft nog meer duurzame plannen om de versteende 
buitenruimte te herontwerpen en vergroenen.Denk aan collectief geveltuintjes aanleggen, 
meer bomen planten en gezamenlijk de mogelijkheden van zonnepanelen, groene daken en 
regentonnen verkennen. Wil je daar meer over weten? Stuur een mailtje aan Groen@Thors.nl 
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Kinderraad in actie voor 
schommels op het plein!

In de enquête konden de kinderen aangeven 
wat ze wel en niet leuk vinden aan het plein en 
wat ze graag willen veranderen. 74 kinderen 
hebben de enquête ingevuld, 33 jongens en 41 
meiden, de meesten uit groep 7 en 8.
De meeste kinderen spelen 5 tot 7 keer per week 
op het plein. Er wordt vooral gevoetbald en 
gespeeld met de speeltoestellen. Verder doen 
ze zelfbedachte spelletjes en spelen ze op de 
klimwand. Meer dan de helft van de kinderen is 
best tevreden over het plein.
46 kinderen zijn voor het plaatsen van 
schommels en 28 voor meer speeltoestellen. 
Er is ook gevraagd wat ze als eerste zouden 
veranderen als ze een zak geld van de gemeente 
zouden krijgen. Daaruit blijkt dat ze schommels 
(mand-schommels voor meerdere kinderen) 
kiezen en als tweede kunstgras op het 
voetbalveld.
Opvallend was dat de meningen verdeeld waren 
over het groen op het plein. Ongeveer een kwart 
van de kinderen vindt het groen heel belangrijk 

en zou het liefste ook nog een moestuin, meer 
bomen en een boomhut willen. Ongeveer 12 
kinderen willen het groen op het plein het liefst 
weghalen.
Uit de enquête kwam ook dat kinderen het liefst 
(voet)ballen, skateboards, skeelers, stepjes en 
springtouwen willen lenen bij het Hopje.
Dit was een samenvatting van de uitslag van de 
enquête. Wij vragen hier aandacht voor, want 
sommige kinderen vervelen zich op het plein. 
Het is mooi en groot maar met schommels en 
kunstgras zou het nog veel leuker zijn!
Als je de enquête hebt ingevuld: bedankt!                                                       
Wij gaan door met onze actie. We hopen dat het 
lukt schommels op het plein te krijgen!
Groetjes van de kinderraad!

 Sana, Saffa, Firdaouss, Selma, Hoesna, 
Pippa, Lune, Mariana

In oktober zaten de kinderen van de Kinderraad bij elkaar. We hadden het over dingen 
die we anders zouden willen in onze wijk. Al snel kwamen we op het speelplein uit. Meer 
speeltoestellen zou hier fijn zijn. We besloten een enquête te maken en kinderen uit de 
buurt te interviewen. Wij waren benieuwd hoe andere kinderen over het plein denken en of 
zij ook meer speeltoestellen willen.


