
Kunstenaar Ellen Rodenberg 
woont en werkt in de wijk. 
Lees meer over haar op bladzijde 14 en 15.
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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)

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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Voor u ligt een extra dikke editie van de WIJkrant. We 
hebben weer geprobeerd de krant zo gevarieerd mogelijk 
te maken. 

Zo’n eindejaarsnummer leent zich er natuurlijk voor terug 
te kijken op 2020. Waarschijnlijk zegt u: “Doe maar niet, 
wat een ellende hebben we gehad met dat vreselijke 
virus”! U heeft gelijk. Ook in de redactie hebben we soms 
al ons improvisatie talent moeten aanboren om de krant 
te kunnen maken. Maar, het is gelukt! Ondanks al die 
problemen, zijn er toch ook veel goede ontwikkelingen 
te melden over het afgelopen jaar, zeker waar het de 
WIJkrant betreft. Meer buurtbewoners schrijven zelf een 

stukje in de krant, meer buurtbewoners helpen mee met 
het verspreiden ervan. Daarvoor allemaal hartelijk dank.

Gelukkig zijn er hopelijk betere tijden op komst. Het 
vaccin komt eraan. Wie weet kunnen we al snel weer 
vergaderen, overleggen, borrelen en feesten en dat 
allemaal zonder die vermaledijde afstand te hoeven 
houden. De redactie ziet daar erg naar uit! Schrijft u 
ook mee in het komende jaar? Helpt u de krant mee 
verspreiden? U bent van harte welkom. 

We wensen u allemaal fijne feestdagen en een goed, 
gezond en gelukkig nieuwjaar.

Blijf gezond

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

In deze krant
In deze laatste krant van 2020 leest u veel mooie, positieve verhalen van bewoners. De redacteuren zijn weer op 
pad gegaan om hen te interviewen. We spraken met Danny die zijn huis ieder jaar prachtig versiert voor Kerst en een 
beautysalon aan huis heeft. Over Force one, een winkel voor gevechtssporten op het Spui, die al bijna 40 jaar een zaak 
heeft in de wijk. We interviewden kunstenaar Ellen Rodenberg, die ons liet kijken in de oude school aan de Hekkelaan 
waar zij haar atelier heeft. U leest hoe u een energiebox kunt winnen en een gratis oliebol kunt afhalen bij uw 
bestelling bij Lekker Brood. Steeds meer buurtbewoners leveren stukjes in. Nu deden ze dat over de opwinterdag, het 
vuil naast de orac’s, een initiatief om een plantenbieb te realiseren op het Weteringplein en een project voor Syrische 
kinderen. Het FlexCollege heeft aangegeven dat zij structureel gaan meewerken met de krant, net als de Jan van 
Nassauschool. U krijgt een tipje van de sluier over de programmering in Amare die in september gaat proefdraaien. 
Dit keer een diëtiste van het gezondheidscentrum op de Boomsluiterskade en een podologe aan het woord. 070Watt 
Schreef een mooie Kerstgedachte voor u en de moppereend klaagt er weer op los. De voormalige ambachtsschool 
krijgt aandacht. We berichten over de Leefbaarheids Effect Meting voor het hele CID gebied, die nu in te vullen is. In 
Eyeline-Skyline leest u over hoe u dat met eigen ogen kunt gaan zien. We hebben de gemeente gevraagd wie zij nu 
erkennen als bestuur van de bewonersorganisatie. U kunt het antwoord hierop lezen. De redactie blijft onafhankelijk. 

Veel leesplezier namens de redactie   
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Opwinterdag 17 oktober
Door de hele wijk heen werden er geveltuinen aangelegd, plantjes in boomspiegels gezet en bollen 
gepland. Planten werden beschikbaar gesteld door de Gemeente Den Haag. Duurzaam Den Haag 
gaf planten in ruil voor stoeptegels. We hielden het vol dankzij heerlijke koffiebroodjes van Bakker 
Vlinder (Wagenstraat) en verse belegde broodjes van de Broodbrouwers (Dintelstraat) Helaas ging 
het grote feest van de Opwinterdag niet door vanwege de coronamaatregelen. Maar ondanks dat 
was het toch een prachtige dag. En de Rivierenbuurt is weer een stukje groener geworden!

Foto’s van Jan de Graaf
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Stand van zaken 
bewonersorganisatie
In deze krant publiceren we het liefste artikelen over waardevolle en verbindende activiteiten en mensen in 
de buurt. Maar alles wat de hele wijk aangaat kan hier een plek krijgen. En omdat er bij de redactie vragen 
binnenkomen over wat er nu speelt in de bewonersorganisatie hebben we besloten dat hier toe te lichten.  

Wat is er aan de hand?
Twee partijen in de wijk strijden over de vraag wie 
de leiding heeft over de bewonersorganisatie: het 
huidige bestuur, dat is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. En de voorzitter (en medestanders) 
van het vorige bestuur, die vindt dat zij onrechtmatig 
uit haar functie is gezet. De onenigheid suddert 
voort en laait af en toe op. De gemeente subsidieert 
de bewonersorganisatie. Ambtenaren, de 
stadsdeeldirecteur en -wethouder zeggen toe dat er 
onderzoek zal plaatsvinden naar de ontstane situatie. 
Maar in de praktijk gebeurt er niets; de gemeente blijft 
praten met de verschillende partijen en neemt geen 
besluit. Dit leidt tot onduidelijkheid. Deze situatie duurt 
nu al ruim anderhalf jaar. De wijk raakt hierdoor steeds 
meer verdeeld en zo af en toe wordt ook de redactie van 
de wijkkrant gemangeld. 

Onafhankelijke wijkkrant
De WIJkrant is een onafhankelijke krant met een 
zelfstandige redactie. De redactieleden zijn allemaal 
vrijwilligers uit de buurt. Zoveel mogelijk betrokken 
wijkbewoners komen aan het woord. Bewoners en 
hun organisaties, ondernemers, werkgroepen, de 
welzijnsorganisatie en de scholen: iedereen kan een 
bijdrage leveren! Ons doel is de buurt van informatie te 
voorzien en verbindingen te leggen tussen afzonderlijke 
mensen en partijen. De redactieleden steken veel tijd 
en liefde in de WIJkrant. We hopen dat iedereen zich 
realiseert dat we dat te goeder trouw doen en geen partij 
zijn of willen zijn in het conflict.  

De gemeente subsidieert de krant niet rechtstreeks; 
de subsidie loopt via de bewonersorganisatie die 
dus de financiën van onze krant beheert en de 
administratieve ondersteuning regelt. De WIJkrant 
stelt per nummer 1 pagina beschikbaar aan het bestuur 
van de bewonersorganisatie. Het bestuur is zelf 
verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Zo gaat dat ook 
bij veel andere wijkkranten.  

Gemeente kom in actie!
De gemeente heeft beloofd onderzoek te doen. Nu, 
een jaar later, zit de buurt nog steeds te wachten op 
de resultaten daarvan én een besluit. Ook heeft de 
gemeente al tijden geleden gezegd dat er nieuw stedelijk 
beleid komt op het gebied van bewonersorganisaties en 
het loskoppelen van de wijkkranten. Maar ook hier geldt: 
niets meer van gehoord. 

De redactie van deze krant heeft de volgende vraag aan 
de gemeente gesteld: wilt u op korte termijn aan de 
redactie van de krant én aan de hele buurt laten weten 
wie u erkent als bestuur van de bewonersorganisatie? 
Helderheid in deze kwestie brengt de rust terug, 
waarmee we ons weer op de toekomst en de vrolijke kant 
van onze mooie wijk kunnen richten.

De redactie

Voor het antwoord van de gemeente zie bladzijde 18. 
Oordeelt u zelf .
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Glitter en Glamour
Als het aan Danny Vreeswijk ligt dan zal het Kerstfeest ook dit jaar niet aan de aandacht voorbij gaan. In 
oktober begon hij er al mee. Het huis in de Gouwestraat, waar hij samen met zijn oma woont, is prachtig 
versierd. “Als kind al was ik erg geïnteresseerd in decoraties en ik heb mijn ervaring opgedaan bij de 
kerstafdeling van Blokker. Kerst is een mooie aanleiding om je huis te versieren”, zo vertelt hij. 

Het koken, de versiering, de feestelijkheid en de 
gezelligheid dat is wat het voor hem compleet maakt. 
In andere jaren nodigde hij veel mensen uit om dit met 
elkaar mee te maken. Dit jaar wordt het allemaal wat 
kleiner. Ook hier. Z’n broertje en wat vrienden komen 
voor een Kersttafel en een Silent Disco. Hij is echt een 
verbindende factor. Port mensen op om gezellig met 
elkaar Kerst te vieren. Dat kan familie zijn maar ook 
goede vrienden zijn welkom. Ook in het klein kan het 
gezellig worden. 

Danny is geboren en getogen in deze straat. Hij vindt het 
een fijne en rustige wijk. “Als ik achter in de tuin zit dan 
hoor ik de vogels”. Dat het dicht bij de Geleenstraat is, 
daar heeft hij geen last van. Het hoort hier in de wijk en 
hij is het gewend.
 
Laat je verwennen
Naast zijn interesse voor decoratie heeft hij een 

beautysalon aan huis: ‘The Final Touch’ genaamd. “Nu 
met de corona is het wel stiller dan normaal, maar ik heb 
nog wel klanten”. Veel ouderen komen voor acrylnagels, 
gel-nagellak of om hun wenkbrauwen te laten epileren. 
Het decoreren doet hij ook in opdracht van anderen. “Met 
Kerst kun je het hier wel druk mee hebben”. 

Tot slot vraag ik hem naar zijn kerstwens voor de buurt. 
“Natuurlijk wens ik iedereen een fijne Kerst en hoop dat 
volgend jaar iedereen weer zijn eigen ding kan doen. Dat 
mensen ook minder boos naar je kijken als je even hoest 
of je mondkapje bent vergeten. De korte lontjes. Dat 
moet anders”.
Wil je je laten verwennen in de beautysalon of wil je je 
huis laten decoreren? Neem contact op met Danny, tel. 
06 40 165 070. 

Hetty Gijzen
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Eyeline - Skyline 
Als het aan gemeente en projectontwikkeling ligt, worden er de komende 10 jaar ruim 3000 woningen in 
Rivierenbuurt/Spuikwartier bijgebouwd. Bijna een verdubbeling van wat er nu staat. Maar hebben we dan 
zoveel grond? Nee dat niet. We gaan de lucht in. De nota Eyeline – Skyline geeft een vrijbrief. Architecten 
en ontwikkelaars zijn niet te stoppen. De driehoek tussen Centraal Station, Hollands Spoor en Laan van NOI 
wordt hét gebied voor deze verdichting. 22.000 Woningen en 600.000 vierkante meter bedrijfsruimte wil 
men er daar bij hebben.  Hoe leefbaar is het straks nog?

Maar wordt er dan ook gekeken naar de leefbaarheid 
van deze wijken? Helemaal niet, zegt Jacob Snijders 
voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout. Hij legt uit: 
‘er is geen rem meer op hoogbouw, daar kun je moeilijk 
tegen strijden. Bovendien is er woningnood. Maar waar 
gebouwd wordt moet ook over leefbaarheid nagedacht 
worden en dat gebeurt niet.’ Daarom is Bezuidenhout 
al in 2017 begonnen met het ontwikkelen van de 
Leerbaarheid Effect Rapportage(LER). Het wijkberaad 
is van mening dat je de buurt moet informeren over 
álles wat speelt in een bouwproject. Je kunt niet sec het 
bouwen ontwikkelen. De effecten voor luchtkwaliteit, 
geluidsbelasting, groen, speelplekken, wegen, 
parkeerplaatsen, scholen, gezondheidscentra en meer. 
Dat moet met de bouwontwikkeling in balans zijn. Zo 
hebben wij de normen en afspraken van Brussel, het 
Binnenhof en het Spui gecheckt en in de LER verwerkt. 
Je kunt hiermee duidelijk zien wat de bouw gaat 
betekenen voor de leefbaarheid. Maar het is ook een 
goed middel voor bewoners, ambtenaren, raadsleden en 
projectontwikkelaars om inzicht te krijgen wat de bouw 
doet met de omgeving. 

Politiek en actie
De LER van Bezuidenhout is opgenomen in de 
collegeakkoorden van 2018 en 2019. In januari 2020 
werd een motie breed gesteund, waarin staat dat de 
LER gebruikt moet worden voor de hele driehoek. 
Dit resulteerde in een Nul-meting voor heel het CID 
gebied!  Vanaf nu kan iedere inwoner de gevolgen voor 
de leefbaarheid bekijken en bestuderen op www.brs-
denhaag.nl/ler-tool 

Er zijn acht bewonersorganisaties betrokken bij de CID-
driehoek. Zij hebben zich verenigd en voor voortgang en 
acties zie: www.bezuidenhout.nl  Als het aan Jacob ligt 
wordt er geen steen gemetseld alvorens er aanvaardbare 
plannen liggen voor een leefbare woonomgeving. 
Voor onze wijken zijn er plannen in ontwikkeling en 
uitvoering. De 3 torens bij Amare, Bellevue en Kon. 
Julianaplein bij het CS, Hooghe Rijn en het Nieuwe 
Universiteitsgebouw bij het Prins Bernardviaduct. Helpt 
u mee uit te zoeken wat de LER voor onze wijk betekent? 
Mail naar info@brs-denhaag.nl

Hetty Gijzen

Illustratie: Babette Wagenvoort
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Podotherapiepraktijk Salomé 
25 jaar in de Rivierenbuurt
We zitten midden in de tweede Coronagolf en daarom besluiten we om het interview telefonisch te doen.
Aan de andere kant van de lijn een warme stem, die met passie vertelt over haar werk en haar praktijk hier in 
de Rivierenbuurt.

In 1993 begon ze in de flat aan de overzijde. Toen zij in 
contact kwam met een makelaar die ruimte in het pand 
aanbood, aarzelde zij geen moment en startte zij op deze 
locatie. In 1995 verhuisde ze naar de Boomsluiterskade 
samen met de huisartsen, die hier inmiddels het pand 
huurden. De Doc vertrok in 2001 naar de Nieuwe Haven 
en zij bleef in het pand.  Veel van haar patiënten komen 
uit de wijk, maar de gunstige ligging dichtbij stations, 
binnenstad en uitvalswegen zorgt ook voor patiënten 
elders uit de stad.

Mevrouw Salomé is podotherapeut, geen podoloog.
Podoloog zijn is een vrij beroep. Je wordt het door 
cursussen te volgen, iedereen kan zich podoloog noemen.
Om podotherapeut te kunnen worden, moest mevrouw 
Salomé een 4 jarige paramedische opleiding volgen. Zij 
doet veel aan bijscholing en zij volgt de ontwikkelingen in 
haar vakgebied op de voet.

Hoewel men ook op eigen initiatief een afspraak kan 
maken, komen de meeste patiënten (zoals diabetes- en 
reumapatiënten) via artsen en specialisten. Bij patiënten 
zonder verwijzing, kijkt zij eerst naar de achterliggende 
oorzaak van de klachten. Vaak verwijst zij hen dan toch 
eerst naar een huisarts of specialist. Na hun diagnose 
komen de patiënten dan weer bij haar terug.

Met de patiënt wordt eerst een gesprek gevoerd over 
de voet en/of teenklachten en wordt onderzoek gedaan 
naar lopen, mobiliteit, functioneren van de voet, heup- en 
rugproblemen als gevolg van verkeerd staan en lopen.
Bij kinderen merken ouders vaak dat door de verkeerde 
stand van de voeten, een kind slecht gaat lopen of vaak 
valt.  Veel klachten kunnen worden aangepakt door de 
aanschaf van steunzolen en teencorrectiemateriaal. 
Soms volgt doorverwijzing naar een schoenmaker voor 
speciale schoenen. 

Sporters hebben vaak baat bij speciale sportzolen.
Een aparte groep vormen de diabetespatiënten. Zij lopen 
het risico dat wonden onstaan door het verlies van gevoel 
en doorbloeding in de voet. Voor hen wordt een zorgplan 
opgesteld waar bijvoorbeeld ook een medisch pedicure 
en de diabetes verpleegkundige bij betrokken zijn.

Ik ben onder de indruk van haar werk en hoop dat de 
praktijk van mevrouw Salomé nog lang in onze wijk blijft.

José Mendels
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Reactie gemeente Den Haag 
mbt de bewonersorganisatie

Rommel in de Rivierenbuurt

 De Wijkkrant is een belangrijk medium om informatie te delen en daarom wil ik u via deze weg informeren over 
de stand van zaken met betrekking tot de bewonersorganisatie BRS. Reden om dit nu te doen, en niet eerder zoals 
wellicht een aantal van u zich afvraagt, is dat de ontstane situatie alleen maar erger wordt in plaats van verbetert. En 
daarmee zorgt voor een grote verdeeldheid in de wijk welke elke vorm van samenwerking in de weg staat.

De rol van de gemeente bij een bewonersorganisatie beperkt zich in eerste instantie tot het verstrekken van subsidie: 
de bewonersorganisatie dient een plan in waarin zij aangeeft wat zij gaat doen, welke middelen zij daarvoor inzet en 
welke resultaten bereikt worden. Deze plannen volgen uit wat de bewonersorganisatie opgehaald heeft uit de wijk en 
stemt dat af met de gemeente. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats over allerhande zaken die spelen in de 
wijk.

Als er binnen het bestuur van een bewonersorganisatie onenigheid ontstaat is het in eerste instantie niet de rol van de 
gemeente om daar op in te gaan, het is een zaak van de bestuursleden zelf. Dit is de reden waarom de gemeente in het 
geval van de onenigheid in de Rivierenbuurt/Spuikwartier niet meteen heeft opgetreden.

Toen de situatie langer aanhield en daarmee de belangen van de wijk in het geding kwamen, heeft de gemeente 
wel opgetreden. De gemeente heeft aan de BRS aangegeven de organisatie tijdelijk ‘on-hold’ te zetten, om eerst de 
signalen te onderzoeken die geleid hebben tot de grote verdeeldheid tussen de beide partijen. Wij begrijpen dat in uw 
ogen het te lang duurt. Maar wij willen zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan en alle belangen meewegen. Dat kost meer 
tijd en daarvoor vragen wij uw begrip.

We hebben meerdere gesprekken gevoerd met betrokkenen over de gang van zaken en mogelijke (duurzame) 
oplossingen. Hierbij is onze insteek geweest de verschillende groepen met elkaar te verbinden. Voor de wijk is het 
immers beter als er wordt samengewerkt. We moeten helaas concluderen dat de onderlinge verschillen te groot zijn 
en samenwerking niet vanzelfsprekend is. Een bewonersorganisatie is naar onze mening een organisatie van en voor 
de hele wijk en niet slechts voor een groep. Momenteel beraden wij ons over mogelijke vervolgstappen. Wij zullen u 
daar uiteraard over informeren.
 
Hassan el Houari, stadsdeeldirecteur Centrum

Trots op onze buurt, de Rivierenbuurt ! Toen wij hier 25 jaar 
geleden kwamen wonen keken sommige mensen ons met 
opgetrokken wenkbrauwen aan…. Was dat nou wel zo’n 
goed idee, zo dicht bij de Geleenstraat, maar wij hebben 
nog geen dag spijt gehad en genieten van deze gemêleerde, 
levendige buurt. 

Op sommige plekken in onze wijk spat de levendigheid er 
vanaf, eigenlijk iets te levendig. Dat zie je met name bij 
de ondergrondse afvalcontainers in de wijk. De meeste 
mensen gebruiken de containers waar ze voor bedoeld zijn. 
Maar regelmatig denken sommige mensen blijkbaar dat 
je naast de containers afval kunt plaatsen dat niet in de 
container past. Of dat sommige wijkbewoners matrassen, 
kapotte kastjes, lampen en ander overbodige huisraad in 

het exclusieve laantje gooien, bestemd voor onze trouwe 
viervoeters. 

Ik kan mij moeilijk verplaatsen in de hoofden van 
deze ‘buren’ omdat het een kwestie is van één GRATIS 
telefoontje. De gemeente haalt het grofvuil zelfs GRATIS 
bij je voor de deur op, als je dus dat ene telefoontje pleegt.  
Voor alle zekerheid geven we hier nog een keer het 
telefoonnummer: 14070, de website www.denhaag.nl of 
installeer de BuitenBeter-app voor meldingen. Hierbij een 
oproep aan alle bewoners om onze leuke buurt netjes te 
houden. 

Marga Reuver
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MEA CULPA
Ik zwem graag door de grachten van onze wijk. Elke plek heeft zijn eigen sfeer: ruim en ruig bij de 
Pletterijkade, knus en besloten bij de Uilebomen en bij de Oranjebuitensingel  is het somber en zwem ik 
tussen ambtenaren. Mijn favoriete plek is waar de Boomsluiterskade een bocht maakt, bij de Maasstraat. Het 
is er altijd levendig. 
De ganzen op de kade daar gedragen zich als drukke 
hangjongeren, ze willen over iedereen de baas spelen. 
De meeuwen zijn hardwerkende bouwvakkers die 
voortdurend honger hebben. De zwanen zeilen voorbij 
als rijke Vogelwijkers en trekken zich niets aan van al 
het gepeupel. De koppige meerkoeten, gereformeerde 
middenstanders, kunnen zich prima handhaven in deze 
chaos. En te midden van al dit gefladder en gesnater 
staat, rustig en vertrouwd, een kunstwerk.

Dat kunstwerk is hier in 1987 neergezet en het is gemaakt 
door Pim van der Maas. (Goeie naam trouwens!) Ik zie er 
een ganzenveer in die als een pen schrijft op het water. Of 
is het een boom of zeilboot? Over het oppervlak verspreid 
lopen blauwe, diagonale strepen: groter en kleiner, als 
morsetekens. Of als een regenbui. Een fijn kunstwerk 
dat je fantasie prikkelt, vind ik. Anderen vinden het lelijk. 
Dat mag. Een eend ziet zoiets misschien anders dan een 
mens. 

Vandaag zwom ik er weer eens langs en... WAT??? Het 
kunstwerk is weg! De gemeente heeft het weggehaald 
omdat het beschadigd is geraakt. En omdat het een 
gevaar zou vormen voor de vaarveiligheid. 
Okay okay, hier volgt een bekentenis: ik ben er een keer 
’s-nachts in een dronken bui tegenaan gezwommen en 
toen hoorde ik ‘krak’..… Sorry, gemeente! Maar zet het 

kunstwerk aub terug, hier of op een andere plek. Want 
er is al veel te weinig kunst in onze wijk. En er zijn ook te 
weinig hangplekken voor zwemvogels.

Ik kijk nog een keer om en bedroefd zwem ik verder. Het is 
mijn schuld, mijn enorme schuld. Opeens weet ik waarom 
het hier de Zwarteweg heet. Dat is vanwege het kleine 
zwart wolkje boven mijn hoofd.

Moppereend
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Energiepunt O3 organiseert 
verloting
Op een regenachtige 1 oktober, midden in de Corona-tijd, is het Energiepunt O3 van en voor de buurtbewoners 
van start gegaan. Elke week is op donderdag tussen 16:00 en 17:30 uur een ‘spreekuur’ in het wijkgebouw 
O3. Door het gedoe met Corona loopt het natuurlijk niet storm. Er zijn daardoor een paar afspraken afgezegd. 
Maar geduldig doen de vrijwilligers hun werk. 

Bij buurtbewoners die meer willen weten over hun 
energieverbruik zijn huisbezoeken gebracht. Met 
de adviezen en het aanbrengen van  bijvoorbeeld 
radiatorfolie of led-lampen kunnen zij hun voordeel doen. 
Enkele buurtbewoners bleken al heel bewust met gas en 
licht om te gaan. In de wijk zijn er ook mensen die moeite 
hebben met het betalen van de gas- en lichtrekening, ook 
hen willen we graag helpen. De adviezen zijn gratis en ook 
eventueel aangebrachte materialen zijn kosteloos.

Ondertussen is het Energiepunt O3 betrokken bij allerlei 
overleggen en volgt een vrijwilliger cursus voor verdere 
verdieping. Door de contacten en de verkregen kennis kan 
het Energiepunt O3 nog meer betekenen voor de buurt.

December is de maand van presentjes. Het 
Energiepunt O3 verloot een energiebox met allerlei 
energiebesparende materialen. Als je een mailtje 
stuurt met het bericht “ik doe mee” maak je kans op de 
energiebox. Als je advies, of meer informatie wilt, dan kun 
je dat meteen er bij schrijven. Ideeën zijn ook welkom.
Je kunt je ook aanmelden voor de verloting tijdens het 
spreekuur op donderdag. energiepuntO3@brs-denhaag.
nl

Het Energiepunt O3 wenst u fijne feestdagen en een 
goede gezondheid.
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Bangkok Force One: voor alle 
gevechtssporten
We schieten alle twee in de lach als we ons voorstellen: we hebben dezelfde naam en moeten wel familie van 
elkaar zijn. Enig doorvragen levert niet veel op: hij misschien van de Rotterdamse tak van de familie, ik van de 
Amsterdamse? We beloven het later uit te zoeken. 

Bij die ene verrassing zal het niet blijven. Al snel hoor 
ik dat de eigenaar van de winkel een biochemicus is die 
eerst medewerker van de Technische Hoge School was. 
Daarna is Arnaud van der Veere naar Azie gegaan waar 
hij een bloeiend bedrijf had. Uiteindelijk heeft hij dat 
verkocht en nu runt hij een druk bezochte winkel in alles 
wat met gevechtssporten te maken heeft. De winkel 
staat overvol met artikelen die ik soms maar moeilijk 
kan thuisbrengen. Als Arnaud even een klant helpt, duw 
ik zachtjes met mijn schouder tegen de enorme boksbal 
die naast mijn stoel hangt. Ik krijg hem bijna niet in 
beweging, zo zwaar is die. 

 ‘Initiator, ontwikkelaar en leraar’, zo omschrijft Arnaud 
van der Veere zichzelf. Hij laat mij een aantal boeken zien 
die, soms ook in het Chinees, vertaald zijn. Hij blijkt er 
24 geschreven te hebben over onderwerpen die meestal 
sport en gezondheid als grondthema hebben. Een bezoek 
aan zijn website wordt aanbevolen voor: ‘Wanneer je 
zoekt naar harmonie van lichaam en geest’: www.yotha.
info

Als er een moeder met kind binnenkomt hoor ik hoe 
Arnaud het jongetje vriendelijk uitlegt dat het de 

bedoeling is dat je beheerst klappen uitdeelt en je er niet 
door moet laten meeslepen: de leraar aan het woord.

De winkel van Bangkok Force One zit al sinds 1983 op 
het Spui, zij het steeds op een ander huisnummer. Begin 
dit jaar heeft Arnaud veel van zijn nevenactiviteiten, als 
sportscholen, en aan sport gerelateerde activiteiten van 
de hand gedaan. Nu blijft er tot zijn genoegen, alleen de 
winkel over.

Ik vraag hem waarom in de naam van de zaak ook het 
woord ‘Bangkok’ voorkomt. Een laatste  verrassing: 
Arnaud is al 40 jaar getrouwd met één van de Thaise 
dames die een paar huizen verderop het (afhaal)
restaurant had. Hij is vader van drie kinderen en twee 
kleinkinderen. Hij vertelt dat zijn vrouw is aan het 
herstellen van een operatie, één van de redenen waarom 
de zaak nog gesloten is. 
Met wederzijdse vriendelijke groeten ‘aan de familie’ 
nemen we afscheid van elkaar. Het was een bijzonder 
bezoek.

Cora van der Veere
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Riviervizier

Liefde voor kunst 
“Ik zou willen dat ieder kind iets van kunst mee kreeg. Om mensen heel te houden, en/of te helen, zijn 
kunsten onontbeerlijk”. Voor een afspraak met kunstenaar Ellen Rodenberg ga ik met onze fotograaf, Steven 
Scholten, naar haar atelier in een oud schoolgebouw aan de Hekkelaan. Een verborgen plekje in de wijk. 
Eenmaal binnen zien we dat veel van de school nog intact is gebleven. Het mooie ruime trappenhuis, de tegels 
op de vloer en aan de wanden, de plinten, kasten en deuren. Dat is allemaal beschermd erfgoed, dus moet 
zo blijven. Bij het opknappen zijn deze onderdelen in de oude staat gehouden of daarin teruggebracht. Heel 
mooi. In het pand zijn de klaslokalen in gebruik door kunstenaars. Het zijn mooie vierkante en hoge ruimtes 
waar goed gewerkt kan worden. Ellen werkt graag groot en in de hoogte en dat kan daar.  

Zelf ontdekte Ellen al vroeg dat zij liefde voor kunst had. 
Het trok aan. Een buurmeisje met een olieverfdoos en 
een man in de straat die amateurschilder was. “Het was 
iets magisch voor me”, vertelt ze. Ook viel haar oog op 
de agenda van een van haar ouders, die vol stond met 
schilderijen uit het museum van Boijmans van Beuningen. 
Ze schilderde ze een voor een gretig na. 
Ze groeide op in en rond Amsterdam en werd docent 

basisonderwijs in de Bijlmer. Ondanks dat ze dat jaren 
met plezier deed, was het ook zwaar. Er bleef ook altijd 
een diepste wens. Kunst. Dat verlangen werd groter 
en op een bepaald moment nam ze een beslissing. 
Ze stopte met les geven en ging haar creatieve talent 
verder ontwikkelen. Ze genoot enorm van het studeren. 
Het maakte haar gaandeweg nieuwsgieriger naar de 
verbeeldende krachten achter allerlei nieuwe materialen 
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en mogelijkheden. Het gaf haar de vrijheid om kunst 
te maken. Na de kunstacademie heeft ze haar werk 
veelvuldig kunnen exposeren. 

Art-S-Cool 
Eind jaren negentig van de vorige eeuw kwam Ellen naar 
Den Haag om er te wonen en te werken als kunstenaar 
in de Rivierenbuurt. Naast het exposeren van haar 
werk, geeft ze als zelfstandig ondernemer kunstlessen 
aan kinderen op de Haagse basisscholen. Dit doet ze 
voornamelijk voor Art-S-Cool. Zo heeft ze ook in de 
buurt lesgegeven aan de Jan van Nassauschool. “Art-
S-Cool is een succesvolle organisatie”, zo vertelt Ellen. 
“Het is opgericht in 2011 in de Schilderswijk door Laura 
van Eeden. Het is een collectief van professionele 
kunstenaars en vormgevers. Zij doen projecten 
in verschillende Haagse wijken. Scholen kunnen 
kunstlessen inkopen, zowel binnen als buiten schooltijd”. 
De subsidie vanuit het Kunstenplan voor 2021-2024 is 
weer toegekend. Dat is mooi, want dan kunnen weer 
duizenden kinderen genieten en geïnspireerd raken door 
de kunstenaars. Voor Ellen komen bij Art-S-Cool haar 
beide interesses samen. Het lesgeven en de kunst. www.
art-s-cool.nl

Projecten op locatie
Naast de kunstlessen, het werken op haar atelier en 
de exposities heeft Ellen ook een aantal interessante 

projecten in het buitenland uitgevoerd. In het kader van 
het artist-in-residence-programma  van ‘Heden, kunst 
van nu’ en ‘Cemeti Art House’ is ze drie maanden aan 
het werk geweest in Yogyakarta. Ze verbleef daar al die 
tijd met haar man, Maarten Schepers, en twee jonge 
kinderen. Daar is prachtig werk gemaakt, samen met 
Indonesische kunstenaars. Ze vertelt dat het haar enorm 
geïnspireerd en verrijkt heeft. 
Afgelopen jaar maakte Ellen in Berlijn, voor vitrines 
in metrostation Kleistpark langs de U-Bahn 7, een 
installatie. De expositie kreeg de naam ‘FeMaler’. Wat 
zowel het woord vrouw als schilder aanduidt. Dit deed 
ze samen met twee compagnons. “Daar kon ik werk voor 
ontwikkelen wat ik op dit moment belangrijk vind en ik 
kon er tevens een nieuwe impuls aan geven”.  
Tot slot vertelt ze over het mooiste geheim van Den Haag. 
Op het Malieveld staan al sinds 2012 kunstenaars die 
ter plaatse performances uitvoeren. Dat doen ze iedere 
zaterdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur. Ellen heeft hier 
regelmatig aan meegedaan. “Het is inspirerend. Je kunt 
gesprekken aangaan met omstanders. Die kunnen ook 
de kunstenaars aan het werk zien en met hen in gesprek 
gaan”. Het is gedocumenteerd en op haar website gezet.  
www.ellenrodenberg.nl

Hetty Gijzen
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Even een kleine kerstgedachte....
Bij onze stichting werken we met moeilijk opvoedbare 
en/of moeilijk lerende jongeren. Dat is soms lastig, maar 
meestal vooral erg leuk.
• wel of niet gemotiveerd,
• wel of niet geconcentreerd,
• wel of niet op tijd
• wel of niet gezellig,

Je hebt ze in alle soorten en maten. Maar bovenal zijn het 
jongeren die naast hun problematiek ook nog puber zijn. 
En puber zijn, dat is geen makkelijke opgave in deze tijd!
• Als puber is het normaal dat je tegen de regels van de 

volwassenen in gaat.
• Als puber is het normaal dat je tegen de grenzen 

aanduwt en ze af en toe een stukje opschuift.
• Als puber zou je wereld steeds een beetje groter 

moeten worden....

Maar nu, tijdens dit rare en nare corona-jaar werkt het 
allemaal anders.
• De puber van nu krijgt meer regels opgelegd dan 

normaal; mondkapje, afstand houden, niet meer 
uitgaan of chillen tijdens de koopavond.

• De grenzen op de puber worden steviger en ook nog 
eens gehandhaafd; In een groepje rondhangen mag 
niet meer en een patatje eten met je vriendinnetje 
mag alleen nog als je het mee naar huis neemt 
(waar je moeder dan zeurt over patat vlak voor het 
avondeten).

• De wereld van deze pubers wordt steeds kleiner; 

Vergeet die eerste stappen uit voorlopig maar, of een 
gezellig avondje met surprises en gedichten. Denk 
vooral niet dat je naar een concert kunt voorlopig of 
dat die skivakantie nog doorgaat.

Voorlopig mag je als puber nog minder en moet je nog 
meer dan toen je nog een klein jongetje of meisje was.

En als je dan op het nieuws ziet dat Grapperhaus zijn 
schoonmoeder knuffelt of dat de koning wel op vakantie 
gaat, dan voelt het alsof al die volwassenen met al hun 
regels, geboden en verboden je voor de gek houden.
Thuis zijn Pa en Ma het ook niet eens. Pa wil dat de 
Horeca open blijft vanwege de economische gevolgen, 
maar Ma wil graag dat we het coronavirus indammen 
zodat Oma Kerst kan komen vieren.

Op school is ook discussie; De leraar Engels van 55 vindt 
het niet veilig en geeft liever online les, terwijl de lerares 
Nederlands van 30 het echt nodig vindt dat pubers 
contact houden en snapt wel dat ze af en toe willen 
stoeien.

Al met al lijkt het me geen pretje om nu puber te zijn...
Ik snap iedereen die zich ergert aan de groepjes op straat 
en aan het feit dat ze niet uit elkaars buurt kunnen 
blijven. Maar ik snap die pubers ook.  Ze willen gewoon 
weer verder gaan met groeien, tegen de regels schoppen, 
hun grenzen verschuiven en hun wereld vergroten. Iets 
dat wij ook allemaal deden op die leeftijd en wat ons 
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heeft gemaakt tot wie we zijn geworden. Volwassenen die 
zich ergeren aan pubers. Jammer! 

Laten we proberen dit hele corona-verhaal in het licht 
van de kerstgedachte te zien... Heb een beetje begrip voor 
het feit dat ook deze pubers later vast verantwoordelijke 
volwassenen gaan worden die hun gedrag van nu dan 
zien als jeugdzonde. Laten we ze deze kerst eens een 
complimentje geven over alles wat ze wel goed doen, ze de 
aandacht geven die ze verdienen en ons eens verdiepen in 
alle onzekerheden waar ze mee rondlopen.
Als we dat doen dan houden ze volgend jaar een iets 

minder rot gevoel over aan dit jaar en kunnen ze er in het 
nieuwe jaar nog even tegenaan totdat er een vaccin en 
goede medicijnen zijn.

Met vriendelijke groet,
Stichting 070Watt
Hanneke Weisfelt
06-19977966

S t i c h t i n g
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B o e d d h i s t i s c h 
C e n t r u m 
H a a g l a n d e n

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

Activiteiten:

• cursus Leren Mediteren

• jaarcursus  
  Meditatie & Boeddhisme

•  vervolg- en 
verdiepings avonden

• ochtendmeditatie

• leesgroepen

• retraites

• stiltewandelingen

• incidentele activiteiten

Stadscentrum voor meditatie en boeddhisme. Introductie en  
verdieping gericht op de toepassing in het dagelijks leven.

info@tetterosautobedrijf.nl
06 16 842 823
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Vierkante ogen
Hoera !! De kogel is door de kerk, we hebben besloten om zonnepanelen op ons platte dak te laten plaatsen. 
Duurzaam en (uiteindelijk) ook goed voor de portemonnee. Enthousiast vragen we wat offertes aan en dan 
gebeurt er iets geks: terwijl ik achter de computer zit voor andere zaken word ik bestookt door onbekende 
bedrijven die ons aanbiedingen doen. Ik blijf klikken om die dingen weg te krijgen.

Als we onze keuze bepaald hebben, krijgen we via de 
mail een uitgebreide offerte die natuurlijk gelezen moet 
worden. Vervolgens horen we dat er weliswaar geen 
subsidie op de zonnepanelen gegeven kan worden, maar 
dat we wel de BTW terugkrijgen. Of we maar even dit 
digitale formulier willen invullen. Wel eens geprobeerd 
een digitale handtekening te zetten? Ik zit zeker een 
kwartier als een klein kind te prutsen met mijn muis, 
die een digitale pen zou moeten aansturen en heb 
uiteindelijk een krabbel die in de verte iets weg heeft van 
mijn anders zo trefzekere ondertekening.
Pffff, tijd voor koffie en de krant. 
Fout. 

Ik lees prompt een artikel waarin wordt vermeld dat er 
sinds een maand wel subsidie is op het over gaan van 
gas- op inductie koken. Dat gaan we en die subsidie willen 
we. Ik neem weer plaats achter de computer en ga naar 
de site van de gemeente Den Haag.  Die blinkt uit in 
onduidelijkheid en ik word digitaal van het kastje naar de 
muur gestuurd.

Ik neem maar eens ouderwets de telefoon ter hand en bel 
het informatienummer van de gemeente.
Een vriendelijke dame gaat voor mij op zoek, en jawel, 
ik mag mijn mailadres opgeven en dan stuurt ze mij een 
link…..

Goed, ik lees de informatie weer dapper door.  We komen 
inderdaad in aanmerking voor subsidie, maar… dan moet 
ik wel eerst een digitaal formulier invullen. Dat gaat naar 
een ambtenaar en na een paar weken zal die contact 
met ons opnemen voor een soort ondervraging. Pas als 
we die hobbel genomen hebben, mogen we digitaal de 
subsidieaanvraag doen.

Hoogste tijd voor een boswandeling, ik heb vierkante 
ogen gekregen.

José Mendels
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Amare: ‘Een thuis voor alle 
inwoners van Den Haag’
De bouw van het nieuwe Cultuurcentrum Amare aan het Spui, ligt op schema. Geesje Prins, hoofd 
programma, gaf een interview waaruit wij mogen citeren. Het programma belooft zoveel moois dat we er 
dankbaar gebruik van maken om een tipje van de sluier op te lichten.

Van 3 t/m 5 september 2021 vindt het openingsfestival 
van het nieuwe Centrum plaats met een blazersparade 
door de stad en een spektakelvoorstelling tegen de gevel 
van Amare. Het Residentieorkest speelt een nieuwe 
compositie met op de achtergrond beelden van de bouw 
van Amare. Daarna is er tot het eind van het jaar een 
‘housewarming periode’. 
In het gebouw zijn vier zalen voor popmuziek, musicals, 
klassieke muziek en dans.  
Geesje Prins: “We blijven dans, muziek in alle stijlen, 
musical, opera, muziektheater, circus, cabaret en 
spektakel presenteren. Ook voor de allerjongsten.” 
Daarnaast wordt ingezet om met lokale groepen 
uitbundig culturele feestdagen en festivals te 
organiseren. “Natuurlijk is er dan ook ruim baan voor 
alle bewoners van Amare: Residentieorkest, Nederlands 
Danstheater en het Koninklijk Conservatorium”. 

Bijzonder is dat er in het gebouw veel openbare 
ruimtes zijn die de hele dag open zijn. Er komt een 
muziekspeeltuin, lunchconcerten, open repetities, 
danslessen en breakdancebattles. Inzet is zoveel mogelijk 
met plaatselijke groepen en personen samen te werken. 
Mogelijk komt er in één van de foyers een grote openbare 
repetitieruimte waar iedereen kan oefenen zonder 
ruimte te reserveren.

Er wordt  veel plaats ingeruimd voor kunstenaars en zij 
die dat willen worden, uit de stad. 
Geesje Prins geeft een voorbeeld: ”Zo zal tijdens 
het openingsfestival van 19 t/m 21 november 2021 
de wereldbefaamde Turkse pianist Fazil Say een 
van de centrale artiesten zijn. Hij soleert met het 
Residentieorkest. Ook geeft hij masterclasses aan 
studenten van het Koninklijk Conservatorium en er 
zijn ontmoetingen met jonge kinderen van diverse 
Haagse muziekacademies”. Op de zondag is er een 
programmering voor families. 

Het hele complex is met het oog op duurzaamheid 
opgetrokken. Op het dak staat 4000 m2 aan 
zonnepanelen. Toiletten worden doorgespoeld met 
regenwater. Bijzonder is dat in de gevel 50 broedkasten 
zijn verwerkt voor verschillende soorten vogels. Ook de 
vleermuizen zijn niet vergeten: voor hen zijn speciale 
verblijven ingebouwd. 

Geesje Prins besluit het interview met: “Eerst nog 
de crisis bedwingen en dan gaat rollercoaster Amare 
uitdagende toeren uithalen. Join the ride!”

Cora van der Veere
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Actie voor kinderen in Syrië 

Nisaa Atfal (betekent Vrouwen voor Kinderen) is een groep Syrische- en Nederlandse vrouwen uit de 
Schilderswijk, Stationsbuurt en Rivierenbuurt. We hebben elkaar leren kennen via een 
taalmaatjesproject. Met elkaar willen we ons inzetten om kinderen die door de oorlog hun ouders 
verloren te steunen. We werken samen met het Molham Volunteering Team. Een team opgericht 
door studenten van Syrië. Dit Molham Team heeft veel projecten om het leven in de 
vluchtelingenkampen en grotendeels vernielde dorpen en steden dragelijker te maken. 
Nisaa Atfal ondersteunt financieel de weeskinderen in het noorden van Syrië (Idlib). Wat nog altijd 
een oorlogsgebied is. Zo helpen we het Molham Team om de verjaardagen te vieren van alle wezen 
die staan geregistreerd. Met elkaar streven we ernaar de kinderen vreugde te brengen op hun 
speciale dag. 

 

Feestdagenactie – bestel Syrisch gebak 
Maak uw keuze uit onderstaand home-made gebak. Mail of bel uw bestelling door naar ons. We 
beginnen pas met bakken als u uw bestelling heeft geplaatst. 

 
Betaling contant bij aflevering. De winst op het gebak gaat naar de weeskinderen om hun een 
speciale dag te geven als ze jarig zijn. 
Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks doneren aan het Molham Volunteering Team via 
https://molhamteam.com/en/campaigns/232 

Team Nisaa Atfal  
(Fayza, Lama, Jose en Gerrie) 
nisa.atfal@gmail.com / tel.nr. 06-84476283 (Lama)  

 
   

Shabiyat  
 
(notenvulling)  
Per stuk € 3,50 
Minimaal 10 stuks 

Baklava  
 
per kg € 15,00 
Minimaal ½ kg 

Halawt Japen 
 
(griesmeel,mascarpone, 
mozzerella,karnemelk 
vulling) 
Per kg € 17,00 

Besbousa 
 
(griesmeel,bloem,eieren, 
pistache,kokos) 
per kg (16 stukjes) 
€ 8,00 
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Eten met Kerst: doe niet te gek!
Gelukkig, het mondkapje kan af. We zitten in de spreekkamer van Valerie Koppenol, diëtiste bij Gezond Leven 
in het gebouw van de DOC huisartsen. Tussen ons in een breed scherm, zodat we net wat makkelijker kunnen 
praten. Valerie vertelt dat ze nu een paar weken in de praktijk werkt. 

Op mijn vraag of de diëtisten veel werk hebben in de wijk 
is het antwoord bevestigend. Er zijn veel mensen met 
diabetes, hart- en vaatziekten en/of obesitas. Zij zijn over 
het algemeen vanaf 40 jaar oud, maar vooral ouderen 
hebben met die gezondheidsproblemen te kampen.

“Met de coronacrisis komen daar nog allerlei nare 
effecten bij“, vertelt Valerie. Ouderen maken minder vaak 
een ommetje, zitten meer, en hebben soms geen zin om 
iedere dag voor zichzelf een verse maaltijd te bereiden. 
Gezelligheid, samen eten: dat valt vaak weg. Als ik vertel 
over het restaurant van O3 waarin buurtbewoners een 
paar keer per week samen konden eten, maar nu helaas 
gesloten is, vindt Valerie dat toch wel erg jammer. 
“Samen eten voorkomt dat je een maaltijd overslaat. Dat 
kan uiteindelijk ook tot ondervoeding leiden”.

Voor mensen met weinig financiële armslag die een 
beroep moeten doen op de voedselbank komen er nog 
problemen bij. “Fijn dat de voedselbank er is, maar 
die levert een basispakket. Daar zit bijvoorbeeld vaak 
witbrood in. Dat is ten opzichte van volkoren brood een 
ongezonde keuze. Veel mensen weten dat helemaal 
niet. Er zou toch nog veel meer aan voedingsvoorlichting 
moeten worden gedaan”, vindt Valerie.

Wat ook veel voorkomt in de wijk is vitaminegebrek, met 
name aan vitamine D. Vanaf 50 jaar is 10 microgram 
per dag heel nuttig. Vanaf 70 jaar 20 microgram. Voor 
mensen, vanaf 4 jaar,  met een getinte huid wordt voor 
iedere dag vitamine D aanbevolen.

Wat we het beste met kerst kunnen eten? “Doe niet te gek 
met kerst!”, zegt Valerie. Ga gezellig in kleine kring samen 
koken en kies voor veel gezonde groenten. Maak ook niet 
meer dan nodig is. Kook je en eet je samen dan stimuleert 
dat om met smaak gezond te eten.  
Valerie verwijst nog even naar de website van het 
Voedingscentrum. “Daar staan gezonde kerstmenu’s 
op: een menu ‘van de lage landen’ en een ‘mediteraan’ 
menu”. 
Tot slot krijg ik een recept mee om met kinderen 
kerstkoekjes te bakken.

Cora van der Veere

Recept: Havermoutkoekjes (24)
• 3 eetlepels rozijnen
• 200 gram havermout
• 8 eetlepels vloeibare margarine
• 4-5 eetlepel halfvolle melk
• 125 gram gele basterdsuiker of rietsuiker

Warm de over voor op 175 graden.
Was de rozijn en dep ze droog. Meng alle ingrediënten tot een niet plakkend deeg. Bestuif het 
werkvlak met wat bloem en strooi er nog wat havermout op. Maak een rol van ca. 4 cm. doorsnee. 
Bestrijk het bakblik met wat boter. Snijd het deeg in plakjes van 1 cm en leg ze op de bakplaat. 
Bak de koekjes in de hete oven in 15-18 minuten gaar en lichtbruin. Laat ze op de bakplaat 
afkoelen. Vervang eventueel 1 eetlepel melk door 1 eetlepel gember- siroop en voeg 1 extra 
theelepel gemberpoeder toe. Als je een kerstster-vormpje gebruikt is het extra feestelijk!
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Het Flexcollege opent de 
deuren 
Aan de buitenkant lijkt het pand van oude basisschool op de hoek in de Gouwestraat niet zo bijzonder, maar 
zodra de deur opengaat begrijp je waarom het een monument is. In de hal is het licht, ook op deze donkere dag, 
en leidt een grote trap je oog naar het kunstwerk dat erboven hangt. Het voelt meteen open en gastvrij. 

De ontvangst door Wendelien Ephraim, de directeur, is 
hartelijk. Ze stelt me voor aan haar collega’s, Mike, Esther 
en Ingo. Na een korte tour door de school, die prachtig 
gemoderniseerd is, strijken we neer in de bijzondere 
binnentuin. Iedereen die ik spreek is enthousiast en 
bevlogen. Maar wat doen ze hier precies?

Het Flexcollege is een zogeheten OPDC; een open 
pedagogisch didactisch centrum. Zij verzorgen 
bovenschoolse opvang. Op het FlexCollege worden 
leerlingen geplaatst die op hun eigen middelbare 
school (de stamschool), om welke reden dan ook, zijn 
vastgelopen.

Naast onderwijs ontvangen zij op het FlexCollege een 
uitgebreid zorg- en trainingsaanbod, wat hen in staat stelt 
in een periode van maximaal twee jaar, uit te stromen 
naar een kansrijk vervolgtraject.

Doordat alle onderwijsinstelling in de regio aan het 
Flexcollege verbonden zijn, zijn er leerlingen van alle 
niveaus te vinden. Zij krijgen het lesmateriaal van hun 
stamschool. Dit materiaal wordt in een programma op 
maat aan hen gedoceerd. Het grote verschil met hun 
stamscholen is dat er bij het Flexcollege meer aandacht 
en begeleiding is. Kortom; een flexibele aanpak waarin de 
kinderen zich veilig voelen en gezien en gehoord worden. 
En dat is precies wat veel van deze leerlingen nodig 
hebben. 

Niet alleen de leerlingen komen uit verschillende 
hoeken, maar ook de begeleiders zijn heel divers. Op 
een gemiddelde dag zijn er docenten, stagebegeleiders, 
(mental) coaches, stagiaires, STIP’pers en vrijwilligers 
aan het werk. Zij helpen de leerlingen bij het opdoen 
van praktische vaardigheden, maar vooral ook sociale 
vaardigheden en loopbaancompetenties. Per jaar zijn 
er tussen de 100 en 150 leerlingen in het pand aan de 
Gouwestraat. 

Er is veel aandacht voor de band met de buurt. Er zijn 
zelfs zoveel leuke initiatieven dat er in de komende 
WIJkranten steeds een artikel aan gewijd zal worden. 
Nu al nieuwsgierig geworden? Het Flexcollege opent haar 
deuren graag voor de buurtbewoners en nodigt iedereen 

die het leuk vindt uit om eens langs te komen. 
Dit kan na 14:00 uur ’s middags en even telefonisch 
aanmelden is wel zo handig. 
070 362 65 48 
www.hetflexcollege.nl 

Femke Wiersma
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WIJkberaad 21 september van 
fysiek naar digitaal
Op maandagavond 21 september had het bestuur van de bewonersorganisatie een Groot WIJkberaad 
georganiseerd. Helaas kwam van de overheid het bericht dat we nog maar 30 mensen in de zaal van O3 
mochten toelaten door de beperkingen van COVID19. Het bestuur besloot daarom het Groot WIJkberaad niet 
door te laten gaan. Want hoe kon dit doorgaan rekening houdend met het aantal mensen dat ook nodig is voor 
de organisatie?  Maar hoe halen we dan de zorgen van de bewoners op? Toen kwam het idee voor een (digitaal) 
formulier zodat je dit via de computer kon invullen of bij de receptie van O3 kon pakken en invullen.  Bijna 50 
bewoners hebben zo gereageerd op de enquête.

 Waarover maken bewoners zich zorgen? En waar willen 
ze dat aandacht voor komt?
Over verder afnemende sociale cohesie in de wijk en de 
vrijwel afwezige gemeente om met de wijk in gesprek te 
zijn. Ook zijn er zorgen over de vele hoogbouw plannen 
van de gemeente. Waar is er dan nog ruimte voor een 
park, voor bomen, voor de wijkbewoner? Krijgen we dan 
nog meer hittestress in de zomer? En een toename van 
geluidsoverlast en luchtverontreiniging door toch al te 
veel gemotoriseerd verkeer door en langs onze wijk.  
 De toename van de verkamering van huizen en de short 
stay appartementen wordt ook veel genoemd. Evenals 
de hoge prijzen, die worden gevraagd voor die kleine 
woonruimten.  Een ander zorgpunt dat regelmatig wordt 
genoemd is de verplaatsing van de prostitutie.
 Bewoners ervaren overlast van wildplassers, 
deelscooters, van weesfietsen die te lang blijven staan, 
van grofvuil dat bij oracs wordt geplaatst in plaats van  te 
worden weggebracht naar de milieustraat.  Op bepaalde 

plekken is overlast van daklozen en hangjongeren 
echter ook van bezoekers  van een aantal winkels en 
horecagelegenheden. Ook wordt overlast ervaren van 
mensen die elders werken en in onze buurt parkeren en 
wordt de wens geuit dat de gemeente en de politie meer 
handhaven op dit soort zaken.
 Aandacht wordt gevraagd om aan de slag te gaan met 
een website voor de wijk, met armoedebestrijding, meer 
activiteiten en cultuur in de wijk, het stimuleren van 
vrijwilligerswerk door bewoners en een ontmoetingsplek 
waar bewoners met elkaar in contact kunnen komen.
Tot slot, de helft van de bewoners die de enquête heeft 
ingevuld geeft aan zich te willen inzetten voor de wijk.  
Dat kan door deel te gaan nemen aan één of meerdere 
werkgroepen. Als je dit ook wilt, stuur dan een mailtje 
naar de BRS Den Haag info@brs-denhaag.nl en we zullen 
je dan in contact brengen met bewoners die ook graag 
aan de slag gaan.
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Een nieuw leven voor de 
ambachtsschool aan de Nieuwe 
Haven
Over brede trappen, waar vroeger leerlingen op- en af holden naar hun leslokalen, lopen wij naar het 
prachtige zolder appartement van de familie van Gaalen. Zij wonen in één van de 15 woningen die in de oude 
ambachtsschool zijn gemaakt. Daar waar vroeger een opslagzolder was, stroomt nu het licht door nieuwe 
ramen alle kanten de ruimte binnen. We zitten in een kamer waar een verhoging voor het zitgedeelte doet 
vergeten dat het er 4.80 m hoog is. 

Jan van Gaalen en medebewoonster Maja van Kampen 
vertellen dat de oude ambachtsschool een lange 
geschiedenis kent. De school werd in 1873 ingericht op 
initiatief van de afdeling Den Haag van de ‘Vereeniging 
tot van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland’.
Er was dringend behoefte aan vakmensen om de grote 
bouwprojecten in de stad te kunnen realiseren. De 
befaamde eigenaar van de meubelfabriek Pander was 
één van de betrokkenen die de school financierde en zich 
inzette voor de school. Hij heeft er zelfs nog les gegeven.
De school begon met 40 leerlingen maar dat aantal 
breidde zich snel uit. In 1908 werd het bestaande gebouw 
vervangen door het pand dat er nu staat. 
Generaties timmerlui, smeden en schilders o.a. uit de 
buurt kregen er hun opleiding. 

In 1994 was het afgelopen met de school. Nieuwe 
onderwijsvormen en fusieperikelen leidden het einde 
van de school in. Het kwam leeg te staan, duiven namen 
hun intrek door kapotte ramen en algehele verloedering 
dreigde. Het pand kon nog op tijd aangekocht worden en 
bewaard blijven voor de buurt.
Toen het pand tijdens de Open Monumentendagen 
open was, kwamen veel oud-leerlingen en docenten 
hun school die zo’n metamorfose had ondergaan, even 
bekijken.
Ook de oud directrice – die bij de sluiting van de school 
een boekje schreef over de geschiedenis ervan – kwam 
langs.

Aan de voorgevel zijn weinig veranderingen 
zichtbaar, aan de achterkant des te meer. Daar zijn 
22 nieuwbouwwoningen gebouwd aan weerszijde 
van de binnentuin die bovenop de parkeergarage ligt. 
Een wonderlijke groene oase midden in de stad. Aan 
de achtergevel van de school ondersteunen metalen 
constructies balkons en terrassen. 
Jan van Gaalen en  Maja van Kampen vertellen dat de 
bewoners twee keer per jaar een klusdag organiseren. 
Opruimen en bijpraten, met een onvermijdelijke borrel 
erbij natuurlijk. Dan komt ook vast het glas-in-lood ter 
sprake dat nog wacht om weer een plaats te krijgen in de 
ramen.

Cora van der Veere
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Het Weteringplein kan echt 
groener!
Laten we samen het Weteringplein mooier maken! Met dat in gedachten heb ik het idee gelanceerd om een 
plantenbieb, een wormenhotel en enkele bloemen- en/of bessenstruiken op het plein te plaatsen. Het plein is zeker 
geschikt om groener te maken. Ik zie veel mogelijkheden. Daarom diende ik voor een financiële bijdrage een aanvraag 
in bij de KNHM foundation. www.kernmetpit.nl Zij lijken het met mij eens te zijn en selecteerde het idee voor steun in 
2021. We kunnen dus aan de slag met plannen maken. Het zou toch leuk zijn als je straks op de tram staat te wachten 
en je naar groen kijkt in plaats van stenen. 

Wie doet er met mij mee? Alle ideeën en handen zijn welkom. Hoe meer, hoe beter.
Joannes
Tel: 06 37 652 861 
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Redactie en advertentietarieven
22e jaargang – nummer 133 december 2020
Verscheen in 2020 – 4 keer
De WIJkrant Rivierenbuurt / Spuikwartier 
wordt huis aan huis bezorgd
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Aan deze krant werkten verder mee:
John Verhoeff, Hanneke Weisfelt, Jan van
Gaalen, Gerrie de Wilde, Marga Reuver, 
Jan de Graaf en het BRS-bestuur.
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Kwart pagina € 75 per keer
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inleveren kopij nr. 134 (uiterlijk 21 februari)
of na-bezorging mail ons: 
redactie@brs-denhaag.nl
let op: dit is een gewijzigd emailadres. 

© Auteursrecht redactie WIJkrant Rivierenbuurt /
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Instellingen en organisaties
Klachten/schademeldingen in de openbare ruimte
www.denhaag.nl of tel: 14070 of via BuitenBeter app

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

Apotheek de Volharding
Boomsluiterskade 299
070 315 36 36

Dierenambulance & hospitaal 
070 328 28 28

Tandartsendienst spoed nacht/weekend
070 311 03 05

Wijkcentrum O3, Zaanstraat 25
070 820 01 82 

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
Marlijn Groen, opbouwwerk
06 30 253 589 m.groen@zebrawelzijn.nl
Tim Kolmus, opbouwwerk; energietransitie 
en zomerschool
06 43 395 245 t.kolmus@zebrawelzijn.nl

Buurtkerk Havenlicht, www.havenlicht.nl 
Elke 2e en 4e  zondag van de maand 14.30 – 16.00 uur
Zaanstraat 25

Buurtpreventieteam: bpt-rivierenbuurt@live.nl
Buurtvaders: buurtvadersrs@gmail.com
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In onze nieuwe ruimte, 
het Haags Hopje/buiten-
lokaal komt een schitte-
rende natuurkast te staan. 
Een kast waarin de diversi-
teit van de natuur centraal 
staat. Voor  deze kast zoe-
ken we allerlei natuurma-
terialen om te kunnen 
exposeren.  Bijvoorbeeld 
fossielen, gesteenten, 
schelpen, opgezette die-
ren en vogels, geweien, 
schedels van dieren en 
dergelijke. We komen 
graag met u in gesprek 
wanneer u ons materialen 
in bruikleen wil geven. 
Misschien kent u iemand 
uit uw familie– en/of ken-
nissenkring die ons wil 
helpen. Stuur dan een 
berichtje naar meester 
John, jverhoeff@scoh.nl of 
bel 070-8200183 

Nieuw Haags Hopje bijna gereed 

Toekomstig interieur Haags Hopje 

Wereldreligiekast  

De wereldreli-
giekast in O3 
krijgt al vorm. 
De deelcollec-
ties Boeddhis-

me en Jodendom zijn al bijna compleet. Van-
uit India verwachten we binnenkort een 
Mandir, een huistempel voor de hindoes. De 
collecties Hindoeïsme, Islam en Christendom 
hopen we de komende maanden verder aan 
te vullen. De wereldreligiekast maakt onder-
deel uit van  het lesprogramma wereldgods-
diensten.  

In O3 nieuws dit keer aandacht voor twee 
bijzondere meubels in O3:  
de natuur- en wereldreligiekast.  nieuws 

‘t Heeft te lang geduurd, maar het resultaat mag 
er zijn: het nieuwe Haags Hopje is een aanwinst 
voor O3 en de wijk. Ook de inrichting wordt heel 
fraai. De ruimte wordt door verschillende gebrui-
kers gedeeld. Onder schooltijd worden in het 
nieuwe gebouwtje de lessen Natuur & Gezond 
gegeven. Na schooltijd is er ruimte voor o.a. de 
sportinstructeurs. Ook de speluitleen en de toi-
letten zullen hun deuren openen.  

Hangplanten voor boven de tafels in 
het nieuwe Haags Hopje  

Impressie natuurkast 

 


