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De WIJkrant
Rivierenbuurt / Spuikwartier

IJs? Daar hadden we wel
behoefte aan de afgelopen weken
Lees alles over ijscoman Moes op blz 12 en 13

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)

FYSIOTHERAPIE, MANUELE THERAPIE & TRAINING
BLESSURE
DEN HAAG
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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

Te laat voor de limousine?
U kent dat vast wel: ruzie in de familie. De ene zus ligt
overhoop met de andere. In het begin wordt er nog
gepraat, maar langzamerhand kan dat niet meer. Broers,
neven, nichten, buren kiezen partij. Niemand wil nog
iets met de ander te maken hebben. Zoiets is ook aan de
hand in de bewonersorganisatie van de Rivierenbuurt/
Spuikwartier.
Voor de redactie van de WIJkrant is dat moeilijk. Wij
willen geen partij kiezen. Ondertussen zien we wel dat
de bewonersorganisatie vleugellam is. Aan alle kanten
komen problemen op ons af: torenflats overal, geen zicht
op betaalbare woningen, verkamering, toenemende
armoede noem maar op. De bewonersorganisatie zou
een belangrijke stem moeten hebben om met de buurt in
actie te komen om erger te voorkomen en verbeteringen
af te dwingen. Maar u weet het: ruzie is daarvoor niet
bevorderlijk.

De redactie is onafhankelijk. De bewonersorganisatie
krijgt geld van de gemeente om een krant uit te
kunnen geven. Gelukkig gaat dat gewoon door. Op
het stadhuis zijn nieuwe richtlijnen in de maak voor
alle bewonersorganisaties in Den Haag. In afwachting
daarvan stelt de redactie één pagina ter beschikking voor
artikelen die van ‘de bewonersorganisatie’ afkomstig zijn.
Wij stellen daarbij het belang van de wijk voorop.
Soms lukt het weer nader tot elkaar te komen: we geven
ook voor de Rivierenbuurt/Spuikwartier de moed niet op.
Hopen maar dat we binnenkort verslag kunnen doen van
het familiediner.
De redactie

In deze krant
Voor u ligt weer een gevarieerde krant met artikelen over buurtbewoners en ondernemers. U leest het verhaal
van een huisarts tijdens corona en hoe het dit jaar gaat met het halen van de griepprik. We hebben dit keer veel
ingezonden stukken gekregen van buurtbewoners en werkers die schrijven over een actie rond geveltuinen, kinder- en
sportactiviteiten en ontmoeting met het cultuurhuis Amare. We ontvingen een column van schrijver en wijkbewoner
Kees ’t Hart en de moppereend kreeg een plek. Verder het laatste nieuws over het verzorgingshuis HWW, het
30 jaar bestaan van pottenbakkerij Basalt, een cultureel programma in de Broodbrouwers, het verhaal over het
wooncomplex aan de Uilebomen/Hekkelaan en meer. Veel leesplezier!

Meedoen?

Zin om deel uit te maken van de redactie of op andere wijze bij te dragen? Mail ons: redactiewijkkrant@brs-denhaag.nl

Ricardo Buitinga heeft de redactie verlaten

Bedankt Ricardo voor het opzetten van de vernieuwde wijkkrant en je bijdragen in de verschillende edities!
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Zaterdag 17 oktober 2020

Opwinterdag Rivierenbuurt minder tegel, meer groen!
Zaterdag 17 oktober organiseert GroenPlatform Rivierenbuurt de jaarlijkse Opwinterdag in de Rivierenbuurt.
Deze dag staat in het teken van verder vergroenen van de wijk. Het GroenPlatform levert deze dag gratis
planten en bloembollen en zorgt voor een gezellige middag bij het Deltaplantsoen (schoolplein Jan van
Nassauschool) waarin we elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje, een drankje en groen!

Het programma

12.00 - 14.00 uur start met koffie van Coffee on Wheels
en broodjes van Bakker Vlinder en de Broodbrouwers
14.00 - 16.00 uur GroenPlatform deelt planten en
bloembollen uit. Iedereen kan aan de slag met het
aanleggen en opschonen van de geveltuinen en
boomspiegels. Bloembollen worden geplant.
Om 16.00 uur sluiten we de dag gezellig met elkaar af op
het Deltaplantsoen. Tijd voor pizza van Kees! Ook: ijs van
ijscoman Moes.

Een geveltuin aanleggen
Kijk of je een geveltuin kan aanleggen. Een geveltuin is
een tuin langs de gevel van maximaal 1,5 stoeptegel diep.
De weggehaalde stoeptegels lever je in tijdens de
Opwinterdag. Laat ons weten hoeveel tegels je inlevert.
In ruil voor de stoeptegels ontvang je gratis planten (1 per
stoeptegel).

Boomspiegels en geveltuinen opfleuren met
bloembollen. Heb je al een geveltuin maar toch behoefte
aan nieuwe planten? Of geen geveltuin maar een
boomspiegel in de buurt die je wil opfleuren? Ook dan kan
je meedoen.

Geef je op voor bloembollen en
planten
Stuur uiterlijk 1 oktober 2020 een mail
naar groenplatformrivierenbuurt@gmail.com en geef
aan:
• hoeveel stoeptegels je inruilt voor een plant
• hoeveel planten je nodig hebt om jouw geveltuin op
te fleuren
• of je een zakje bollen wenst te ontvangen
Hopelijk tot ziens tijdens de Opwinterdag!
Groet,
GroenPlatform Rivierenbuurt
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Column
Rivierenbuurt

Vanaf 10 oktober:
Griepvaccinaties
Met alle Corona perikelen zou je bijna vergeten dat
er ieder jaar ook een “gewone” griep is. Ouderen
en kwetsbare mensen kunnen via de huisarts een
griepprik krijgen. Bij de Doc huisartsen worden
jaarlijks zo’n 1400 griepvaccinaties gegeven.
In oktober worden de griepvaccinaties gegeven voor de
winter van 2020-2021. Om ook dit jaar alle mensen op
een veilige manier te kunnen vaccineren wordt op dit
moment een bijna militaire operatie voorbereid.

zaterdag 10 oktober

Op 10 oktober gaat het centrum open en verwachten we
de eerste 1000 vaccinaties te geven.
Om dit in goede banen te leiden en iedereen de
mogelijkheid te geven 1,5 meter afstand te houden
worden verschillende maatregelen genomen.

Eenrichtingsverkeer

Mensen worden, op achternaam, opgeroepen binnen
een vast tijdsblok. Hiermee wordt het aantal bezoekers
gespreid over de dag. Kom niet allemaal tegelijk aan

Op 1 november 2004 verhuisden we vanuit Leeuwarden
naar de Rivierenbuurt in Den Haag, de Weteringkade.
Drukte waren we wel gewend, we woonden in
Leeuwarden midden in het centrum met overal cafés
om ons heen. Van de buren hoorden we dat verderop
om de hoek in de Merwedestraat een café gesloten
was in verband met een schietpartij. Maar daar bleef
het verder bij. In december verscheen tegenover het
Weteringviaduct op een pand ineens een reusachtige
kerstman. We hoorden dat dit een bordeel was, nu is het
alweer een paar jaar dicht. De Geleenstraat kenden we
van horen zeggen en van lezen: Bordewijk beschrijft in
een roman uit 1939 de straat compleet met rode lampjes.
Eigenaardig was dat we na een dag of veertien ineens
keelpijn hadden maar de buren verzekerden ons dat dit
gewoon over zou gaan. Het was de luchtvervuiling die nu
eenmaal op keel en longen sloeg, maar je wende eraan
en dan ging het weg. Dit klopte, de luchtvervuiling is nog
steeds adembenemend, maar keelpijn hebben we niet
vaak meer. Gelukkig hebben we dubbele beglazing, dat
helpt tegen het lawaai. Het is verder een rustige buurt,
gek genoeg, we voelen er ons thuis. In het begin hadden
we last van kamerbewoners naast ons, die enorme
dreunmuziek beluisterden, maar ze waren voor rede
vatbaar. Ik doe boodschapjes in de buurtwinkels waarvan
er eerst verbazingwekkend veel waren, nu een stuk
minder, en de uitbaters noemden me al snel ‘buurman’.
Ik schreef zelfs een roman die zich in de buurt afspeelt
(Wederzijds), buurtbewoners zullen het herkennen, maar
wat ik erin beschrijf is niet echt gebeurd. Gelukkig maar.
Kees ‘t Hart

het begin van een tijdsblok! Mocht er toch een grote
groep tegelijk komen, dan wordt buiten de praktijk
een wachtrij opgesteld. Ook hierbij wordt de 1,5 meter
maatregel bewaakt. Daarnaast is er binnen het gebouw
eenrichtingsverkeer. Mensen komen binnen via de
Boomsluiterskade en gaan eruit aan de achterzijde
(Willem Silviusstraat). We hopen hiermee iedereen veilig
te vaccineren tegen de griep, en te beschermen tegen
Corona. Mensen met gezondheidsklachten wordt altijd al
afgeraden om een vaccinatie te komen halen. Dit jaar zal
dat nog sterker worden benadrukt.
Team de Doc
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Begeleiding en coaching bij afvallen door een gediplomeerd
gewichtsconsulente en voedingsdeskundige.
Persoonlijk, online of aan huis
Zonder stress, sportschool of dieet zijn kleine aanpassingen
mogelijk. Bereik jouw gezonde gewicht met wetenschappelijke en
effectieve methoden.
Laten wij samen de reden van jouw overgewicht uitzoeken en een
goed plan opstellen zodat jouw leefstijl in balans komt.
Motivatie en coaching om jouw doel te bereiken.
Gehele of gedeeltelijke vergoeding mogelijk door jouw
zorgverzekeraar bij een aanvullende verzekering.
Bel of app mij voor een (vrijblijvend) intakegesprek.

Tel: +31 6 21 88 66 12
Website: mijnlijfinbalans.nl
Email: info@mijnlijfinbalans.nl
Katy Kamiab

Achter de bar in de bistro van De Broodbrouwers zijn niet alleen lekkere dranken te vinden, ook de broden uit de
bakkerij beneden zijn hier te verkijgen! Kom snel eens langs en ontdek de verschillende broden van Lekker
Brood, biologisch en ambachtelijk bereid!
Openingstijden:
Ma - Di
Gesloten
Wo - Do
12.00 - 23.00
Vr, Za & Zo
09.00 - 23.00
Kom jij brood halen bij De Broodbrouwers?
www.debroodbrouwers.nl

bij het inleveren van deze waardebon krijg je 50%
korting op een Lekker Brood bij de Broodbrouwers.
6

Van het BRS-Bestuur
Het is erg fijn om als bestuur gebruik te mogen maken van de WIJkrant en nog fijner is het dat de WIJkrant
met passie en elan wordt voorgezet.

Het afgelopen jaar heeft het huidige bestuur lang niets
kunnen doen. Op verzoek van de gemeente ging het
bestuur in november ”on hold”. Dit omdat de gemeente
onderzoek wilde gaan doen naar het democratisch
functioneren van het (vorige en huidige) bestuur. De
gemeente slaagde er maar niet in om een externe
adviseur hiervoor een opdracht te geven. Doordat dit zo
lang duurde besloot het huidige bestuur in mei niet meer
”on hold” te blijven en aan de slag te gaan. Gelukkig zijn
wel alle werkgroepen doorgegaan. Aan betrokkenheid
van de bewoners bij de Rivierenbuurt/Spuikwartier ligt
het niet.
Aan de slag gaan als bestuur betekende o.a.:
kennismakingsgesprekken met wethouders Van Alphen
en Balster, afspraken maken met O3, stichting Zebra, etc.,
er voor zorgen dat de penningmeester toegang kreeg tot
de bankrekening van de Bewonersorganisatie, samen
met 7 andere bewonersorganisaties een zienswijze op
de Structuurvisie CID 2040 formuleren en een voorstel
maken voor een professionele Vlog waarbij bewoners en
bedrijven worden geïnterviewd.
Half juli vertelde wethouder Balster dat er een externe
adviseur is gevonden om te onderzoeken of er (nog)
ruimte en draagvlak is voor samenwerking tussen het

huidige bestuur en vorige bestuursleden, en zo ja wat
hiervoor nodig is. We zien zijn onderzoek tegemoet en
ondertussen blijven we aan de slag!
Als je denkt: ik wil wel aan de slag als bestuurslid, of
aansluiten bij een van de vele werkgroepen, of helpen bij
het rondbrengen van de WIJkrant, schroom dan niet en
meld je aan via: info@brs-denhaag.nl.

Groot WIJkberaad
Er is al diverse jaren geen groot wijkberaad is geweest.
Hoog tijd dus om dat op 21 september a.s. in O3 ’s avonds
om 19:00 uur te houden. We praten je bij over het
afgelopen jaar, wat is bereikt en de plannen voor komend
jaar. We horen graag ook jouw inbreng! Jij komt toch ook?

Oproep voor Bestuursleden
Om de belangen goed te behartigen hebben we een
goede afspiegeling van de wijk nodig. Daarom specifiek
een oproep voor bewoners uit Rivierenbuurt-Zuid,
Spuikwartier en ieder met een migratie achtergrond. Heb
je interesse? Mail naar info@brs-denhaag.nl.
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Illustratie: Babette Wagenvoort

Vastgoed-Verkamer-Virus

In onze krant van
maart schreven we over het Vastgoed-Verkamer-Virus. We wisten toen nog niet veel van het Coronavirus.
Alleen vaag dat er in China een epidemie dreigde. Het dodelijke virus treft nu ook Nederland met vreselijke
afloop. Hopelijk komt er snel een vaccin.
Inmiddels verspreidt het V-V-V zich ook als een olievlek
door Den Haag. Voor het V-V-Virus is geen vaccin nodig,
alleen maar inzet en maatregelen om verdere uitbreiding
tegen te gaan.

Tijdelijk verbod op verkamering

Inmiddels is er wel een belangrijk resultaat geboekt.
Wethouder Balster had in eerste instantie een tijdelijk
verbod op verkamering ingesteld voor tien wijken. De
Rivierenbuurt zat daar niet bij. Dat vonden niet alleen
de bewoners van de Rivierenbuurt vreemd, maar ook
een aantal raadsleden was dat een doorn in het oog.
“Hoe kun je nu de Rivierbuurt vergeten? Die neem je nu
niet mee? Hoe verzin je het?”, was de reactie van een
gemeenteraadslid. Kortom de wethouder heeft onder
druk van de gemeenteraad het verbod uitgebreid en
dit geldt nu tijdelijk voor 1 jaar voor de hele stad. Dat is
geregeld, zult u denken. Jazeker, maar blijf wel bij de les.

Mazen in het net van de wet

Er is nieuw beleid in de maak vanwege nog wat mazen
in de wet- en regelgeving. Het aanvragen van een extra
huisnummer kan nog altijd, dus bijvoorbeeld nummer 8 is
8

er en op papier is al verstrekt 8a, 8b, 8c etc. Bouwkundig
een huis aanpakken en splitsen in 4 huisjes kan ook
nog steeds met hulp van een omgevingsvergunning.
De vastgoedjongens kunnen nog steeds geld verdienen
aan vierkante meters. Het aantal bewoners neemt
nog steeds toe op diezelfde schaarse en overvolle
vierkante meter. Wat niet meer kan is dat je de
woonontrekkingsvergunning krijgt. Maar ja, dan vraag
je die toch niet aan! Nog altijd lukt dit, ook al zijn de bij
wet geldende regels van een Vereniging van Eigenaren
anders. De vastgoedjongens negeren dat gemakshalve.

De praktijk is weerbarstig

Ondanks het verbod gaat de verhokking dus gewoon
door: gezinshuizen worden aan het bestand onttrokken
voor tijdelijke kamerbewoning, de overlast neemt toe.
Het levert een onwenselijke over-bewoning op naast de
problemen zoals hittestress, luchtverontreiniging, het
schrijnende tekort aan gezinshuizen en parkeerplekken.
Dit alles naast de uitdaging van de 1 ½ metersamenleving.

Dodenherdenking Pletterijstraat
2020 zou het jaar zijn van de Herdenkingen, want immers: Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de tweede
wereldoorlog uitbrak. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de vrede werd gesloten. Maar, dit jaar is wereldwijd
het corona virus uitgebroken.
In eerste instantie zou er daarom geen herdenking bij
het voormalige Joodse Weeshuis in de Pletterijstraat
plaatsvinden. Er kwam een oproep via Social Media of
trompettisten die avond,voorafgaand aan de 2 minuten
stilte, het Signaal Taptoe Infanterie wilden spelen.
Eduardo Marques, een trompettist woonachtig in de
Pletterijstraat, wilde dat graag komen doen.
We hadden eigenlijk afgesproken met Anthony
Heidweiller van het project “Mag ik bij je binnenkomen?”
van het OCC in Wording, dat leden van het
Residentieorkest zouden komen spelen.
Dat bleek vanwege Corona niet mogelijk, maar omdat hij
operazanger is, besloot hij zelf te komen zingen.
Met de hulp van een aantal wijkbewoners werd het

gebied Coronaproef ingericht.
Er werden kransen gelegd door de Bewonersorganisatie
en de Politie. De Taptoe door Eduardo Marques en het
Wilhelmus klonken zeer indrukwekkend .
Na de twee minuten stilte konden de wijkbewoners langs
het monument voor de deur van het voormalige Weeshuis
lopen om bloemen neer te leggen (met inachtneming van
de 1,5 meter regel), terwijl Anthony Heidweiller prachtige
liederen zong.
Dankzij ieders medewerking en de grote opkomst werd
het een indrukwekkende herdenking.
José Mendels

Beste buurtbewoners van de Rivierenbuurt,
Vorig jaar op vrijdag 6 september vond er een bijzondere ontmoeting plaats tussen 30 inwoners van de Rivierenwijk/
Spuikwartier en 30 bewoners van het toekomstige aan het Spui gelegen cultuurhuis AMARE. Een ontmoeting die achteraf
door een ieder als zeer positief is ervaren. Een gesprek van maximaal een half uur over de stad, de wereld, de buurt. Van veel
mensen kregen we het verzoek om deze ontmoeting te herhalen. Op vrijdag 25 september, aan het eind van de middag, zullen er
opnieuw ontmoetingen plaatsvinden.
U kunt daaraan deelnemen! Nu niet meer binnen maar voor uw huis staan twee stoelen klaar voor het gesprek. Mocht u willen
deelnemen dan kunt u contact opnemen met Anthony Heidweiller 0620447787.
Met vriendelijke groet,
Anthony Heidweiller, artistiek leider Vocal Statements
anthony@vocalstatements.nl | www.vocalstatement.nl
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Bouwen voor de buurt
De Koninklijke Haagse Woning Vereniging (voorheen Vereeniging tot verbetering der woningen van
de arbeidende klasse) bestaat sinds 1854. Toen was het de bedoeling woonruimte te verschaffen die ‘de
gezondheid, zedelijkheid en huiselijkheid van arbeiders’ verbeterde. Nu is de Vereniging minder moralistisch
ingesteld. Doel: betaalbare huisvesting voor starters of voor mensen die door allerlei omstandigheden
alleen of met z’n tweeën woonruimte zoeken. Door slim oude scholen of gebouwen aan te kopen, kunnen
kleinschalige woonvormen worden gecreëerd. De Vereniging beheert nu elf complexen in Den Haag. Zij is
onafhankelijk en opereert naast het Woonnet Haaglanden. Ook in de Rivierenbuurt/Spuikwartier heeft de
Vereniging een complex, aan de Uilenbomen/Hekkelaan.

Directeur Jaap ‘t Hart van de Vereniging vertelt hoe o.m.
het oude buurtcentrum ‘De Boskant’ in de winter van
2015/2016 door de Vereniging werd aangekocht. Het
achterterrein werd gesloopt zodat negen woningen in
de bestaande historische panden en dertig tweekamer
appartementen aan de Hekkelaan gebouwd konden
worden. Buurtbewoners werden bij alle plannen
betrokken. Die aandacht is ook blijven bestaan toen het
klaar was. De betrokkenheid gaat zelfs verder dan de
directe zorg voor het complex. Voor de nabijgelegen tuin,
die door bewoners van het pand wordt onderhouden,
werden planten en tuingereedschap aangeleverd.
Loop je nu langs de nieuwbouw dan vallen direct de
reeks tegeltjes langs de gevel op. Een enorm grafitti
werk, dat de gesloopte sporthal achter ‘de Boskant’ had
versierd, inspireerde om ook op het nieuwe pand kunst
aan te brengen. Kunstenares José den Hartog maakte in
samenwerking met de kunstcommissie van de Vereniging,
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waar ook buurtbewoners in vertegenwoordigd waren, een
tegelontwerp. De blauwe tegels verwijzen inhoudelijk
soms naar de geschiedenis van de buurt. Zo is er een tegel
met een non omdat op die plaats eeuwen geleden, een
klooster stond. Of er zijn grapjes in verwerkt, zoals de
tegel op de hoek waar enkele skeletten vrolijk dansen:
daar ga je het hoekje om. Kortom altijd valt wel iets
bijzonders op.
Stel je voor dat de ontwikkeling van het CID gebied
in handen was van de Koninklijke Haagse Woning
Vereniging. Dat zou een ander plaatje opleveren dan
wat ons nu wordt voorgeschoteld. Helaas, de Vereniging
wil kleinschalig blijven, verzekert de heer ‘t Hart mij.
Misschien toch wel jammer.
Cora van der Veere

Een klein zwart wolkje
Kent u het CID: Central Innovation District? Misschien niet want u woont rustig en fijn in Rivierenbuurt/
Spuikwartier. Dat mag zo zijn, maar u woont ook in het CID. Of het hier rustig en fijn blijft, is nog maar de
vraag. Want het CID, dat is net zoiets als een kolonne landbouwvoertuigen die langzaam en dreigend naar
het Malieveld optrekt. Maar dan in de vorm van een heleboel gebouwen die erbij komen in het gebied tussen
HS, CS en Laan van NOI, met kantoren voor 25.000 mensen en 20.500 woningen. Dat er woningen gebouwd
worden lijkt me goed maar waarom ook zoveel kantoren? Daardoor gaan de verkeersdruk en luchtvervuiling
in onze wijk straks behoorlijk omhoog.
Het plan voor het CID doet erg luchtig over dat verkeer.
De gemeente heeft namelijk een gouden toverstafje.
Meer kantoren, meer woningen maar het stafje tovert
de auto’s weg. Want, zo zegt het plan: de mensen die hier
komen werken en wonen verplaatsen zich te voet, met
de fiets of met het openbaar vervoer. Slechts 15% klimt
in de auto. Dat noemen ze: ‘mobiliteitstransitie’. Wel
jammer dat de gemeente helemaal geen geld heeft om
die transitie tot stand te brengen. Zonder geld werkt een
toverstafje verdomd slecht.
Minder autorijden? Ik geloof er niks van, leer mij de
mensen kennen en vooral de mannen! Die denken bij
het woord corona nog steeds aan een Toyota Corona. Ze
blijven zitten in hun beperkte blik, hoe aantrekkelijk je
de trein of fiets ook maakt. De verkeers- en parkeerdruk
in onze wijk zal dus door het CID enorm gaan stijgen.
Hoe leefbaar het dan nog is? Ik denk dat we straks, zelfs
als Corona weg is, onze mondkapjes op moeten houden.

Anders leggen we alsnog het loodje door het fijnstof. Een
klein zwart wolkje boven onze buurt.
Moppereend

1 oktober:

Energiepunt O3 van start
Als het Coronavirus het toe laat, gaat op 1 oktober om 15.00 uur, op feestelijke wijze, het Energiepunt O3
van start. Bij de opening zal de gemeente een informatiecontainer van ‘Hou van je Huis’ bij Wijkbouw O3
plaatsen.
Wijkbewoners kunnen advies krijgen over besparingen op
gas en elektriciteit. Daarnaast wordt advies gegeven over
verwarming en ventilatie. In overleg kunnen gratis kleine
aanpassingen in de woningen aangebracht worden. De
gemeente stelt materialen als led lampen, radiatorfolie
en isolatieband gratis beschikbaar. Het Energiepunt O3
zal ook het centrale punt worden voor wijkbewoners
die plannen hebben voor bijvoorbeeld zonnepanelen en
andere vormen van energie.
Afhankelijk van het huis en van het bewust omgaan
met verwarming en elektriciteit kan het tot aardige
besparingen op de maandelijkse energierekening leiden.
Dit is goed voor je portemonnee en het milieu!
Het Energiepunt O3 is een initiatief van de

Bewonersorganisatie Rivierenbuurt/Spuikwartier en het
project Energie voor Energie. Het project Energie voor
Energie wil centraal zonnepanelen plaatsen ten bate van
buurtbewoners.
Er wordt samengewerkt met Energiebank Den Haag en
het project Direct Besparen van de gemeente. De Jan van
Nassauschool en het FlexCollege zijn bij de activiteiten
betrokken. Wat betreft energie en milieu is het ‘jong
geleerd, oud gedaan’!
Wijkbewoners die energie
willen steken in het
helpen opbouwen van het
Energiepunt O3 zijn van harte
welkom. Je kunt je melden via
info@brs-denhaag.nl
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Riviervizier

De ijscomannen van Moes
Je ziet ze dikwijls voorbijrijden met hun ijskar: de ijscomannen van Moes. Iedere ochtend halen vader en zoon
Moes hun prachtige, gepoetste wagens op uit het pakhuis in de Merwedestraat. De ijscomannen vertrekken
dan naar de Vijverberg, Paleis Noordeinde of het Binnenhof. En op zondag staan ze op de antiekmarkt.
Ik was benieuwd naar deze ijscomannen uit de Rivierenbuurt. En vroeg in de morgen sprak ik pa Moes in zijn
pakhuis. Trots vertelt hij over zijn werk als ijscoman. “Mijn werk is mijn lust en mijn leven. Buiten zijn, ijs verkopen
en mensen ontmoeten. Heel vaak bijzondere mensen.” Op zijn standplaats op het Binnenhof is er geen Minister
of Staatssecretaris die hem niet kent. Van den Uyl tot Balkenende, nagenoeg allemaal hebben ze een ijsje bij hem
gekocht. Ook Koningin Maxima kwam met haar ouders en kinderen bij Paleis Noordeinde buurten voor een ijsje. Voor
Moes zijn dat onvergetelijke momenten.
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De zoon van Moes

Van Turkije naar de Maasstraat

Midden jaren 60 kwam zijn de vader vanuit Turkije naar
Nederland om te werken bij de sigarettenfabriek van
Laurens op de Binckhorst. Vijf jaar later kwamen ook zijn
vrouw en kinderen, waaronder Moes, naar Nederland.
Ze woonden in de Maasstraat. “We waren de toen enige
Turkse familie in de Rivierenbuurt. We zijn hier zeer
hartelijk ontvangen. Ik heb mij altijd welkom gevoeld in
de Maasstraat. Het was een fijne tijd.”, drukt Moes mij op
het hart.

Passie voor ijs

Als 13-jarige begon Moes zijn werkende leven. Hij werkte
als fietsenmaker en in de sigarettenfabriek. Zijn passie
voor ijs ontstond in de ijszaak Corneldi in de Maasstraat.
De naam doet vermoeden dat het hier om een Italiaans
bedrijf gaat, maar niets is minder waar. Corneldi
werd gerund door Nederlanders en de naam was een
samenvoeging van Cor en Nel Diederik. Hier werkten
Moes en zijn vrouw Marian al in 1974. Samen verkochten
zij ijs, in de zaak en op de kar. Marian, geboren in de
Scheldestraat, en Moes woonachtig in de Maasstraat.

Corneldi een begrip in de
Rivierenbuurt

IJszaak Corneldi was een begrip in de buurt. Velen hebben
er nog fijne herinneringen aan. Ieder jaar in maart stond
er een flinke rij. Dan opende het ijsseizoen en kon je twee
ijsjes kopen voor de prijs van één.
Het Volkstuintje was één van de ijsspecialiteiten.
De geboren en getogen Rivierenbuurters weten
vast nog wat het is; een rijkelijk versierde beker met
verschillende smaken ijs, vruchten en slagroom. Een
andere specialiteit; een Sneeuwwitje. Jawel, vanille-ijs
met chocoladesaus, slagroom en gebrande hazelnoten.
Hmmm. En alles huisgemaakt.
Terwijl Moes vertelt, loopt zijn kleinzoon het pakhuis
in. Trots vertelt hij dat zijn vader ijsjes uitdeelt op zijn
school als hij jarig is. Hoe leuk is het als je opa én je vader
ijscoman zijn!

Hetty Gijzen

Gemeentearchief Den Haag. Corneldi 1950 met de Keuringsdienst van Waren.
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info@tetterosautobedrijf.nl
06 16 842 823

Boeddhistisch
Centrum
Haaglanden

Uilebomen 55
2511 VP Den Haag
06-8345 7920
info@bchaaglanden.nl
www.bchaaglanden.nl

Stadscentrum voor meditatie en boeddhisme. Introductie en
verdieping gericht op de toepassing in het dagelijks leven.
Activiteiten:
• cursus Leren Mediteren
• jaarcursus
Meditatie & Boeddhisme
• vervolg- en
verdiepingsavonden
• ochtendmeditatie
• leesgroepen
• retraites
• stiltewandelingen
• incidentele activiteiten

Apotheek de Volharding, uw apotheek in de wijk
Apotheek De Volharding Boomsluiterskade 299, 2511VJ ‘s-Gravenhage 070-3153636
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laatste nieuws

Verzorgingshuis HWW
De renovatie van het verzorgingshuis loopt niet volgens planning. De vertraging komt door de uitbreiding
van het aantal kamers om ouderen te kunnen verplegen. Sinds 2018 hebben twee buurtbewoners regelmatig
overleg met HWW, omdat we graag willen dat de bewoners zo snel mogelijk terug komen naar onze buurt. Ook
omdat er op de begane grond voorzieningen moeten komen waar we gebruik van kunnen maken. Dus ruimte
voor een pedicure, fysiotherapeut of een activiteitenzaal. Naar verwachting is het gebouw nu halverwege 2021
gereed.

Zonnepanelen

Maar wat blijkt nu? Forma Bouw vertelde voor de
zomervakantie dat zij 157 zonnepanelen moeten
plaatsen. Wanneer deze komen en hoe dat er uit gaat
zien weet Forma Bouw nog niet.Tot ongeloof van de
mensen die met HWW contact hebben, blijkt dat in een
omgevingsvergunning van 18 december 2018 staat dat
er zonnepanelen kunnen komen. HWW melde, per mail
in de maand mei van dit jaar dat er géén zonnepanelen
komen. Die zijn ook niet ingetekend op de tekening.
Kortom we zijn door HWW voor de gek gehouden!
Eerder gaf HWW aan dat zonnepanelen niet aantrekkelijk
waren voor HWW: zij betalen minder voor de prijs van
energie als ze dat zelf inkopen. Bovendien bleek dat een
deel van de buurt, door hun postcode, mee kon doen
met zonneweide ’t Oor: recent geopend op de grens van
Mariahoeve/ Voorburg,

Groen dak

(sedum) wél, dat kan op het dak. De financiering daarvan
was bijna rond mede dankzij de toegezegde subsidie van
de gemeente en het Hoogheemraadschap. Een bedrag
van 15 à 20.000, - euro ontbrak nog. Geen geld gezien het
totale bedrag (10 miljoen euro) van de renovatie.
Een groen dak biedt verkoeling aan het gebouw en
de buurt, het houdt regenwater langer vast zodat het
rioolstelsel niet overbelast raakt. Het draagt bij aan
schonere lucht en is goed voor de flora en fauna. Ook
prettig: meeuwen houden er niet van op groene daken
een nest te maken, het is te vochtig en koel. Kortom
minder meeuwenoverlast.
Baal je hier ook van en wil je ook een groen dak voor de
toekomstige bewoners en de buurt? Teken dan de petitie.
Google op Den Haag Rivierenbuurt Petitie Groen Dak en
teken.
Dorothée Meijer

Kortom zonnepanelen leken geen optie. Een groen dak
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Dokterspraktijk in corona tijd
Wij zijn benieuwd hoe de afgelopen periode door de medewerkers van het Gezondheidscentrum
Boomsluiterskade is ervaren.

Het gesprek met dokter De Jong komt al snel op die
eerste dagen, toen bleek dat het virus naar Nederland
kwam. De Praktijkmanager maakte een noodplan, terwijl
toen nog niet iedereen van de noodzaak overtuigd was.
Dankzij haar vooruitziende blik was de praktijk op tijd
voorbereid :
• er kwam een dagelijks Corona-overleg
• artsen en medewerkers meden (na-)scholings- en
andere activiteiten om contacten te beperken
• consulten gingen zoveel mogelijk telefonisch of via
het beeldscherm
• niet alleen longpatienten, maar ook patiënten met
Corona-achtige klachten werden eerst door hen in
beschermend pak gezien.
• er kwam een deurbeleid, waarbij alle medewerkers
om beurt achter het bureau zaten. Later deden
studenten Geneeskunde en Biomedische
Wetenschappen dat, zodat de artsen zich op de
patiënten konden richten.
• het gebouw werd Corona-proof ingericht
• de apotheek werkte alleen via bezorging aan huis.
• de fysiopraktijk werd gesloten.
De meeste hulp kreeg de praktijk toen HADOKS (de
organisatie van Haagse artsen) op het terrein van het
Haga-ziekenhuis het Spoedplein opende.
Hier kwam iedereen met een vermoeden van Coronabesmetting, zodat zij niet naar de dokterspraktijken

dokter Muller

hoefden. Daardoor kon de Doc met minder
beschermende middelen volstaan (chirurgisch
mondkapje, doktersjas), daar was groot gebrek aan.
Uit angst voor Corona kwamen er veel minder gewone
patiënten naar de Doc. Een aantal artsen belden ouderen
en chronisch zieken om te checken of alles goed ging.
Daarnaast draaiden zij ook diensten op het Spoedplein.
Inmiddels komen er weer meer patiënten op de
spreekuren, de Fysiopraktijk is weer open via de Willem
Silviusstraat. Personeel dat verkouden is, werkt thuis.
Bij de apotheek was het verplicht een afspraak te maken.
Nu worden mondjesmaat weer patiënten toegelaten
zonder afspraak. Daar geldt wel een 1.5 meter afstand.
Voor verkouden patiënten die voor een andere kwaal
komen, is er een kapjespreekuur in de spreekkamer die
het verste weg ligt.
Het aantal Corona gevallen neemt helaas weer toe, ook
in Den Haag.
De maatregelen blijven dus ook zeker van kracht in
de praktijk van de DOC. Het is en blijft belangrijk voor
de gezondheid van ons wijkbewoners, voor artsen en
medewerkers, dat de praktijk Corona-vrij blijft.
José Mendels
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dokter de Jong

Zomervakantie
Na de lock down periode heeft Zebra Welzijn in de zomervakantie vier weken lang een programma voor
ouders en kinderen uit de wijk georganiseerd. Wel op een aangepaste en veilige manier. Niet met de grote
evenementen op het plein, zoals we gewend zijn. Maar, het was al heel fijn om weer met groepen te kunnen
werken en iedereen weer te zien!
We kijken terug op vier waardevolle weken. Kinderen
hebben zich goed vermaakt met de creatieve workshops
en sport en spel activiteiten. Ook de ouder- kind
uitstapjes waren geslaagd. We zijn in samenwerking met
de buurtsportcoach Casy en Streetsport, sportief bezig
geweest. We zijn naar speelplekken in het Laakkwartier,
de speeltuin in het Haagse Bos gewandeld. We zijn
zelfs naar de kinderboerderij bij de Haagse Markt gaan
lopen met 40 personen. Het leert ons dat er veel leuke
activiteiten in de buurt zijn, die niks kosten en die heel
leuk zijn om samen met de kinderen te doen. Ook hadden

we een beweeg-bingo, een spelcircuit, waterspelletjes en
zelfs een kookworkshop voor ouders en kinderen.
De Kinderraad had een uitstapje verdiend. Door alle
inspanningen voor de wijk hadden ze zoveel crownies
verdiend, dat ze een survival activiteit konden gaan doen.
Al met al een geslaagde periode, al hopen we dat het
volgend jaar weer als vanouds zal kunnen zijn!

Nieuwbouw Bellevue-locatie
De omgeving rond station Den Haag Centraal gaat er de komende jaren anders uitzien. De eigenaren van de
kantoorgebouwen tussen de Rijnstraat en Oranjebuitensingel hebben het initiatief genomen om het gebied naast
het station te ontwikkelen tot een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Iedereen kan meedenken. Je kunt je
aanmelden voor de avonden 10 en/of 21 september. Info op: https://bellevue-denhaag.nl/
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Rode linzensoep
Als je trek hebt, is het beter niet langs Tandr, het Turks-Mesopotamische restaurant onder het stadhuis, te
lopen. De geuren die daar vandaan komen zijn heel aanlokkelijk. Wij konden in ieder geval de verleiding niet
weerstaan en zijn er een hapje gaan eten. Lekker buiten op het terras zo veilig als wat.
We aten er lavash (een plat, van oorsprong Perzisch
brood) met hummus en mutabbal (aubergine en tahin)
met een salade. Erg lekker. We vroegen de eigenaar,
Hasan Küçük even te spreken. Hasan bleek de zaak
eigenlijk tegen wil en dank over te hebben genomen. Hij
had zijn werk in de Gemeenteraad waar hij al 12 jaar de
Islam Democraten vertegenwoordigde. Toch is hij de
uitdaging aangegaan en ondanks het feit dat het wel heel
hard werken is, doet hij het nu met plezier. Zeker nu een
stageair, die hij zelf heeft opgeleid, een dagdeel voor zijn
rekening neemt. Zijn vrouw doet de financiën en andere
familieleden helpen in de keuken. Onder het eten zien we
dat Tandr ook thuis wordt bezorgd.
De ouders van Hasan komen uit Turkije, hijzelf is hier
geboren voelt zich op en top Hagenaar.
“Dit is mijn stad, ik ben altijd weer blij als ik er terug ben”.
We vragen hem of hij misschien een recept heeft voor de
WIJkrant.
Hij weet gelijk dat het een soep moet zijn: linzensoep. Een
recept dat hij nog van zijn moeder kreeg.

Je hebt er voor nodig:
• ui
• paprikapuree (biber salçasi, pikant)
• wortel
• aardappel
• rode linzen
• olie
• roomboter
• gedroogde munt
De groente en de aardappel in kleine stukjes snijden.
Eerst de ui in de olie fruiten. Dan de groenten erbij.
De rode linzen erbij en goed roeren. Kokend water
toevoegen, zachtjes laten koken tot de linzen gaar zijn.
Even met de staafmixer erdoor tot een gebonden soep.
Tot slot stukje roomboter erbij en wat gedroogde munt
erover strooien.
Dat klonk ons heel smakelijk in de oren. Gaan we zeker
proberen. Op onze vraag – verwoedde kokers als we
alletwee zijn – waarom paprikapuree te gebruiken in
plaats van de gebruikelijke tomatenpuree, luidde het
antwoord: “dat is veel zachter van smaak dan de wat zure
tomaten”. Al weer wat geleerd.
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de espresso
met baklava die we tot slot namen, ook alweer heerlijk
smaakte.
Hetty Gijzen en Cora van der Veere
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We moeten aan de bak!
Overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes: veel buurtbewoners hebben problemen met hun gezondheid.
We kunnen veel van die vervelende kwalen voorkomen of klachten verminderen. Casy el Bouhnani is
Buurtsportcoach voor de Rivierenbuurt en de Stationsbuurt. Samen met assistent buurtsportcoach Jikke van
den Berg wil zij graag alle volwassen bewoners in beweging brengen en begeleiden naar een gezond, actief en
vitaal leven.

“Onderzoek heeft uitgewezen dat dat heel erg nodig is in
de Rivierenbuurt”, vertelt Casy.
“Voor jongeren worden al veel sportactiviteiten
georganiseerd maar nu komen er ook meer
mogelijkheden voor volwassenen en ouderen”.

De Vitality Club

In de Rivierenbuurt was maar één beweegactiviteit voor
senioren. Buurtsportcoach Casy gaat dat nu veranderen.
In samenwerking met Streetsport komt er een Vitality
Club voor bewoners vanaf 50 jaar. In kleine groepjes
– maximaal 10 personen – kan iedere deelnemer, op
eigen niveau, lekker mee bewegen in open lucht op het
Deltaplantsoen bij O3. Elke training, wordt afgesloten
met een workout op “We will Rock you” van Queen. “Dat
ziet er altijd geweldig uit en dat geeft energie!” Na afloop
praten we gezellig na met een kopje koffie of thee.

De Nationale Diabetes Challenge

Samen met huisartsenpraktijk de DOC, Blessure Den
Haag en Zebra Welzijn wordt ook de Nationale Diabetes
Challenge georganiseerd. Bewoners met of zonder
diabetes kunnen deelnemen aan deze wekelijkse
wandeling door de wijk met Streetsportcoach Tommy.

Doel: samen wandelen en plezier hebben, maar
ondertussen toch flink aan conditie en gezondheid
werken. “Dat gaat vlug”, zegt Casy: “we beginnen met een
fittest, iedereen loopt een rondje op de rode baan op het
Deltaplantsoen. Dat wordt elke vierde week herhaald en
je ziet: dat gaat steeds sneller.”

Plezier in bewegen

Casy vertelt enthousiast dat er al damesgym, spinning,
en badminton is. Er komt zelfs een yoga cursus op het
sportdak van O3. Maar er kan nog meer! Casy nodigt
iedereen uit om wensen kenbaar te maken. “Natuurlijk
kan ik zelf van alles bedenken”, zegt Casy, “maar het is
mooier als ideeën direct van de bewoners komen. Dan
ga ik daarmee aan de slag! Bewegen is belangrijk, maar
plezier hebben staat centraal.”
Meer informatie op de website: www.rivierenbuurt.
buurtsportcoachdenhaag.nl of neem direct contact op
met buurtsportcoach Casy via: 06-22620442 of casy@
buurtsportcoachdenhaag.nl
Cora van der Veere
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Update CID en LER
Deze lente stond in het teken van de structuurvisie van de Gemeente Den Haag over het CID in 2040. Voor
de mensen die het niet weten: CID staat voor Centraal Innovatie District (of de Engelstalige variant) en heeft
betrekking op de gebieden rond de stations Centraal, HS en NOI, plus alles wat daar tussenin en omheen
zit. De structuurvisie kunt u eigenlijk zien als een door de gemeente vastgelegde gedachtenoefening hoe het
gebied er over 20 jaar uit moet zien en waar het aan moet voldoen.
Dit CID gebied gaat onze wijk ver te boven en daarom
is samen met zeven andere wijken overleg geweest om
antwoorden te formuleren aan de gemeente. Door de
BRS werkgroep CID is meegewerkt aan een zienswijze
waarin een lange lijst aan mogelijke problemen wordt
geadresseerd. Voorbeelden waaraan u kunt denken zijn:
te veel bijbouwen zonder genoeg publieke voorzieningen
(van school tot park), afbrokkeling van sociale cohesie,
sloop van vooroorlogse bebouwing, te weinig betaalbare
woningen, etc.

Rivierenbuurt-Spuikwartier weer goed naar gekeken
moeten worden.

Het zal de komende jaren spannend zijn om te horen
welke ontwikkelingen er gaan plaatsvinden en wat die
voor ons allen gaan betekenen. Dat zal door de gemeente
in gebieden uitgewerkt worden in meer concrete
plannen. Ook daar zal namens ons als bewoners van de

Vind je stedenbouwkundige ontwikkelingen interessant
en wil je graag een bijdrage leveren? Laat het ons weten!
info@brs-denhaag.nl

Om de gemeente daarin op feiten gebaseerd weerwoord
te kunnen geven is door de acht Bewonersorganisaties
intensief bepleit dat we gebruik kunnen gaan maken
van een Leefbaarheid Effect Rapportage (LER) –tool,
ingericht voor héél het CID gebied. Onlangs heeft dit
geresulteerd in de toezegging dat voor alle criteria een
nulmeting zal worden opgesteld.

Werkgroep Stedenbouw en CID

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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Hulp voor Noord-Syrië
We zitten in de tuin, keurig op afstand. Lama Samak en Fayza Alafdawi vertellen over de verschrikkelijke
toestand in Noord-Syrië. Veel vluchtelingen zitten vast tussen Idlib en de Turkse grens, ze kunnen geen
kant op. Hun huizen zijn weggebombardeerd. Zij leven in hitte of kou in tenten, kinderen krijgen geen
onderwijs. De situatie is uitzichtloos. Fayza en Lama zijn er zelf weggevlucht, een dochter, moeder en andere
familieleden zijn er nog. Zij proberen daar te overleven.
Lama heeft contact met een vriendin, Shaima,
die ook nog in Noord-Syrië zit. Zij werkt voor een
vrijwilligersorganisatie, het Molham Volunteering
Team. Deze organisatie probeert hulp te bieden aan
de vluchtelingen. Daartoe zijn 200 projecten opgezet.
Eén ervan is gericht op weeskinderen die in het gebied
rondzwerven. Er is nu een plek voor hen ingericht waar ze
terecht kunnen.
Lama en Fayza hebben, samen met 28 andere vrouwen
die elkaar via een Taalmaatjes-project hebben leren
kennen, een plan gemaakt om geld in te zamelen
o.a. door een rommelmarkt te organiseren om deze
weeskinderen te helpen. Misschien zelfs wel twee
rommelmarkten: één in de Rivierenbuurt/Spuikwartier,
één in de Schilderswijk. Bij de groep van Lama en Fayze
hebben zich ook buurtgenoten José Mendels en Gerrie
de Wilde aangesloten. Ook bij hen kunt u informatie
krijgen over de activiteiten van Nisa-Atfal, (vrouwen en
kinderen), zoals de groep heet.
Het is ook mogelijk om rechtstreeks geld over te maken
voor één van de projecten van het Molham Volunteering
Team.

U kunt zich aanmelden voor een nieuwsbrief op nisa.
atfal@gmail.com
Nu kan ik me voorstellen dat u denkt. Zo maar
geld overmaken? Is dat wel veilig? Gelukkig doet de
vrijwilligersorganisatie er alles aan om zo transparant
mogelijk te zijn. Van iedere gift krijgt u keurig een
bevestiging via de mail. U kunt dat zelf opzoeken op www.
facebook.com/initiatief.nisaatfal.
De ironie wil dat het nu even rustig is in Idlib en omgeving.
Door de Corona crisis zijn de bombardementen
tijdelijk gestaakt. Even rustig slapen zonder de angst
platgebombardeerd te worden. Even zijn de kinderen
veilig. De angst voor hervatting van de bombardementen
blijft.
Plaats en tijd van de rommelmarkt(en) zijn nog niet
bekend. Hopelijk kan dat op een zaterdag in oktober.
De WIJkrant houdt u op de hoogte, maar let ook op de
raamposters.
Cora van der Veere
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30 jaar Basalt Pottenbakkerij
Sinds dertig jaar heeft Thomas de Roo zijn atelier en winkel op het Spui. Het heet Basalt Pottenbakkerij en hij
maakt er een exclusief kwaliteitsproduct. Porseleinen serviesgoed en unica geschilderd in mooie eigentijdse
motieven, alles met de hand.

Ik volg Thomas naar de binnenplaats, naar een wilde tuin
met kippen en vissen, een groene oase met veel schaduw.
Aangenaam bij een zomerse temperatuur van 30 graden.
Hij maakt van kleden een zetel. We drinken kruidenthee.
Hij doet graag mee aan het interview voor de WIJkrant:
“ik hou van lokaal initiatief”, zo begint hij zijn verhaal.
“alles wat je niet noodzakelijk internationaal hoeft te
doen, kun je lokaal doen. Dat brengt mensen bij elkaar. Ik
krijg hier de leukste mensen binnen.”

Porselein

Bij pottenbakken denk je aan aardewerk, maar Thomas
maakt porselein op de draaischijf. Daarin is hij nagenoeg
de enige in Nederland. Hij vertelt dat het materiaal zijn
eisen stelt. Het is geen eenvoudig materiaal. Het duurt
jaren om het proces onder de knie te krijgen. Maar het
resultaat is dan ook een cadeau. Porselein is hoogwaardig
materiaal, het is hard, sterk en mooi wit. Als je het dun
afwerkt, wordt het zowat doorschijnend en het handwerk
maakt elk exemplaar uniek.

Veelzijdig vakman

Als decorateur beschildert hij de objecten zelf. De basis
voor zijn verf is engobe, een kleislib dat door de menging
met diverse metaaloxides de mooiste kleuren geeft.
De schildertechnieken die hij toepast zijn het resultaat
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van langdurig onderzoek. Zo heeft hij de batiktechniek
voor porselein ontwikkeld. Door het opbrengen van
was, ontstaat een reliëfpatroon. Maar hij werkt ook met
marmeren waarbij de kleuren zich met elkaar verbinden.
Of de sgraffito techniek waarbij je na het opbrengen
van de verf weer delen kan uitkrassen. De effecten zijn
prachtig.
Ook de motieven zijn bijzonder. Hij begon met
geometrische patronen, later kwamen de welbekende
vissen. Weer later volgde hij de ontwikkeling van de
skyline van Den Haag. Binnenkort krijgt ook het Amare
gebouw een plaats op zijn schalen en vazen.

Cursus

Wilt u ook eens werken in het atelier van Thomas?
Dat kan. Het belooft naast creatieve inspanning
ook ontspanning. “we zetten dan onze belangrijkste
stoorzender, ons hoofd, even af en gebruiken onze
motorische intelligentie”, aldus Thomas. Zin in? Schrijf je
in voor een cursus.
Spui 222 – 230, info@pottery-basalt.com, https://www.
facebook.com/thomas.deroo.79
Hetty Gijzen
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070 315 36 36

Redactie:
Hetty Gijzen, José Mendels, Cora van der Veere
Vormgeving: Tanja Baars
Fotografie: Steven Scholten
Drukwerk: Smiet Grafisch Totaal BV

Dierenambulance & hospitaal
070 328 28 28

Advertentietarieven o.b.v. een heel jaar,
Hele pagina € 300 per keer
Achterpagina € 400 per keer
Halve pagina € 150 per keer
Kwart pagina € 75 per keer

Wijkcentrum O3, Zaanstraat 25
070 820 01 82

Op incidentele basis:
Hele pagina € 400, achterpagina € 500
Halve pagina € 200, kwart pagina € 100
Voor vragen, opmerkingen,
inleveren kopij nr. 132 (uiterlijk 5 oktober) of
voor nabezorgen mail ons:
redactiewijkkrant@brs-denhaag.nl
© Auteursrecht redactie WIJkrant Rivierenbuurt /
Spuikwartier
Instellingen en organisaties
Klachten/schademeldingen in de openbare ruimte
www.denhaag.nl of tel: 14070 of via BuitenBeter app

Tandartsendienst spoed nacht/weekend
070 311 03 05

Zebra Welzijn
Christa Verra, jeugd- en opbouwwerk
06 39 437 774 c.verra@zebrawelzijn.nl
Daphne James, ouderenconsulent
06 41 783 516 d.james@zebrawelzijn.nl
Yassine Halim, jongerenwerk
06 15 416 620 y.halim@zebrawelzijn.nl
Marlijn Groen, opbouwwerk
06 30 253 589 m.groen@zebrawelzijn.nl
Tim Kolmus, energietransitie en zomerschool
06 43 395 245 t.kolmus@zebrawelzijn.nl
Buurtkerk Havenlicht
Elke 4e zondag van de maand 14.30 – 16.00 uur
Zaanstraat 25
Buurtpreventieteam bpt-rivierenbuurt@live.nl
Buurtvaders buurtvadersrs@live.nl

Politie geen spoed: 0900-8844
Politie/brandweer/ambulance: 112
Meld misdaad anoniem: 0800-7000
Wijkagenten
Tamar Pronk: tamar.pronk@politie.nl
Bas Bommezijn: bas.bommezijn@politie.nl
Spreekuur wijkagent
Donderdag van 15.30 – 16.30 uur
Spreekuur wijkagent en Haag Wonen
1e Dinsdag van de maand 19.00 – 20.00 uur
O3 – Zaanstraat 25
Senior GGP Jeugd B.J.H. Klaver (Ben)
Hoefkade 350, 2526 CH Den Haag
Veilig Thuis Haaglanden; 24/7 bereikbaar
Westeinde 128
070 346 97 17
de Doc Huisartsen Den Haag
Boomsluiterskade 299
telefoon tijdens kantooruren
070 382 47 77 / info@dedoc.nl
contact buiten kantooruren
070 346 96 69 (HADOKS)
Haagse Wijk- en Woonzorg: thuiszorg
070 379 50 00, 24/7 bereikbaar
info@hwwzorg.nl
Wijkverpleegkundige Marije Berkel
06 82 010 107 di – do - vrij
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Broodbrouwers en PopFactory
Geniet voor de rest van het jaar elke zondagmiddag van kunst en cultuur in de Broodbrouwers. De ruimte in
bakkerij en bistro worden het podium. Theatermaker Lennaert Roos van PopFactory maakt een gevarieerd
programma voor groot en klein. Het wordt een ontmoeting met verleiding en emotie. Leer je buren kennen
bij de Broodbrouwers tijdens het Tango dansen, het open podium, kindertheater of de muzikale middag in je
moerstaal.

Verbindingen

Twee ondernemers uit de Rivierenbuurt: Broodbrouwers
en PopFactory, hebben een verbinding gelegd. Wat zij
willen, is een brug slaan tussen buurtbewoners én met de
medewerkers. ‘De Broodbrouwers heeft mensen in dienst
met een arbeidsbeperking. “Dit sociale component en de
toevoeging van muziek en theater wordt groter dan de
som der delen”, aldus Lennaert Roos van PopFactory.
Programma: zondagmiddag van 14.00 uur – 17.00 uur bij
de Broodbrouwers, Dintelstraat 46.
6 september:
Tangodiva Anita van der Helm leidt danskoppels veilig
over de dansvloer. De muziek wordt verzorgd door
R&G Tango, bestaande uit Robin El-Hage (accordeon)
en Gustavo Cabrera (viool). Zij laten de lucht zwoel en
aangenaam trillen.
13 september:
BuurtBrouwers, open podium voor (semi)professioneel
wijktalent.
Brotherwood o.l.v. buurtgenoot Satria Karsono bijt het
spits af en zoekt inspiratie bij iconische bands uit de
70ties als Crosby, Stills, Nash & Young. Folkrock muziek
met zoete zanglijnen.
20 september:
Kindertheater (4+), voorstelling ‘Albina’ door Lennaert
Roos.
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Een witte kauw is op zoek naar haar identiteit. Dan val je
natuurlijk wel op en word je gepest. Daarom vliegt ze als
eerste uit, op zoek naar haar eigen lied.
27 september:
Hollands Hoop, muzikaal en theatraal in je moerstaal.
Dominique Engers zingt over wat haar dierbaar is. Ze
meert aan bij de Broodbrouwers geflankeerd door Eelco
Menkveld (piano) en Sybren van Doesem (trompet,
bugel). Meeslepende muziek en poëtische, melancholieke
teksten.
Voor de maanden oktober, november en december wordt
een programma gemaakt met terugkerende thema’s en
andere artiesten. Houd de flyers en social media goed in
de gaten.
De Broodbrouwers volgt de RIVM richtlijnen. Dit
betekent reserveren en 1,5 meter afstand houden.
Vol=vol. Reserveren kan via www.debroodbrouwers.nl of
telefonisch: 070 214 1004.
Meedoen met de tango?
Mail naar info@debroodbrouwers.nl
Let op: u kunt uiteraard genieten van dans en muziek.
Maar, wilt u meedansen dan kunt u zich alleen opgeven
als koppel! Dus niet van partner ruilen tijdens corona.
Hetty Gijzen

