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De WIJkrant
Rivierenbuurt / Spuikwartier

Nancy van Mileya’s Corner is blij
dat haar terras open kan.
Lees meer over haar op bladzijde 14 en 15.

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
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0620 135 738

BLESSURE@XS4ALL.NL
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WWW.BLESSUREDENHAAG.COM

Van de redactie

Gisteren kwam ik Wouter tegen, één van de wijkbewoners
die meehelpt de WIJkrant rond te brengen. “Binnenkort
gaan we zeker weer?”, vroeg hij vanaf zijn fiets. “Gezellig
om weer samen te gaan!”. “Gaan we ook koffie doen”. “Ja
natuurlijk”, riep ik nog terug. Toen was hij met een brede
zwaai van zijn arm alweer om de hoek verdwenen.
Zo samen op pad voor de krant is erg leuk. Je wisselt even

wat nieuwtjes uit en voor je het weet zit alles alweer in
de bus. Ik kan het u aanraden. We kunnen nog best wat
mensen gebruiken onder het motto: hoe meer zielen hoe
meer vreugd!
Heeft u ook zin om een aantal straten te doen: u bent van
harte welkom.

In deze krant
Zoals u van ons gewend bent ligt hier weer een gevarieerde wijkkrant. U kunt lezen over ontwikkelingen in de wijk.
Over de apotheek die bezig is met een verbouwing voor te bereiden en tevens onze vaste adverteerder wordt. Heel fijn
natuurlijk. U vindt een artikel over plannen om de kademuren aan de Pletterijstraat en een deel van de Zwarteweg en
de Boomsluiterskade te vervangen.
De organisatie ‘Talenten voor morgen’ heeft ons benaderd. Zij schreven een artikel over hun werk in de Jan van
Nassauschool. Een wijkbewoner en medewerker van de Koninklijke Bibliotheek leverde een interessant artikel
over wat er zoal te doen is in de KB. De resultaten van ons lezersonderzoek worden bekend gemaakt. We hebben
een interview gehouden met Nancy van eetcafé Mileya’s Corner en het kunstenaarsduo Topp & Dubio. U kunt lezen
welke activiteiten er zijn in het Haags Theaterhuis, de Kunsthut aan de Zaanstraat en er is weer informatie over het
Amareproject ‘Mag ik binnenkomen’.
De gemeente leverde een stuk aan over nieuwe regels die woningonttrekking moet voorkomen en onze vaste schrijver,
Jan van Gaalen, geeft weer tips voor groene energie. Rivierenbuurt Groen schrijft over acties voor de plantenbieb,
geveltuinen, de Nationale Zaaidag en over 100 bomen in bakken. Een hele andere kijk op de buurt geven de foto’s uit
het Wijnhavenkwartier, dit keer vanuit de lucht genomen. Buurtbewoners vertellen over Ramadan en we spreken een
fietsenmaker. Verder een artikel over wat bewoners vinden van de verplaatsing van de prostitutie aan de hand van een
onderzoek van de gemeente. De Haags Wijk- en Woonzorg heeft samen met de redactie een artikel geplaatst over de
naderende oplevering van de ouderenwoningen. Het recept deze keer: komkommerhapjes met drie soorten zalm en
vergeet vooral niet onze mopperende eend …..
Veel leesplezier namens de redactie!
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Vernieuwing van de kades in
voorbereiding
De kademuren van de Pletterijkade en het korte stuk van de Boomsluiterskade / Zwarteweg, van de
Ammunitiehaven tot de houten brug ter hoogte van de Doc, zijn aan vervanging toe. Ik sprak hierover
met Sjoerd Klompmaker, programmamanager aanpak bruggen en kades en met Jeroen Spanjer,
omgevingsmanager van de Dienst Stadsbeheer. Beide projecten zijn in het beginstadium van de planvorming.

Illustratie: Babette Wagenvoort
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Pletterijkade

Boomsluiterskade / Zwarteweg

Voor de Pletterijkade geldt een combinatie van
verschillende projecten: vervanging van de kademuur
en de riolering, de herinrichting van de Pletterijkade
en de realisatie van een nieuwe fietsoversteek over
het Rijswijkseplein. De historische jachthaven aan de
kant van het Zieken blijft bestaan. Binnen de gemeente
is behoud van bomen uitgangspunt bij de vervanging
van de kademuur. Er loopt nog een onderzoek naar de
mogelijkheden om de kastanjes te behouden maar als
gevolg van de ‘Kastanjebloedingsziekte’ is de conditie
van de bomen slecht. Als het niet mogelijk is om de
bomen te behouden dan worden er nieuwe geplant.
De herinrichting van de kade heeft tot doel om meer
ruimte te bieden aan fietsers en voetgangers. Het wordt
onderdeel van de ‘Sterfietsroute Trekvliettracé’ en een
belangrijke verbinding tussen het CID en het centrum.
Men verwacht er in de toekomst 10.000 fietsers per dag.
Dat is het dubbele van wat er nu doorheen fietst. Er wordt
gewerkt aan verschillende ontwerp-varianten. Van de
bewonerswerkgroep Verkeer begreep ik dat zij eerder
bij de gemeente heeft aangegeven een sterke voorkeur
te hebben voor een fietsstraat waarbij de auto te gast is.
Geplande uitvoering: oktober 2022 – oktober 2024.

Aan de Boomsluiterskade / Zwarteweg worden de
kademuren aan beide kanten van het water vervangen.
Hier wil men extra inzetten op duurzaamheid en het
hergebruik van materialen. Onderzoek naar de conditie
van de lindebomen wordt binnenkort gestart. In hoeverre
de straat aangepast gaat worden is nu nog onbekend
en wordt nog nader onderzocht. Geplande uitvoering:
oktober 2022 – januari 2024.

Samenspraak bewoners

Vanuit bewoners zullen er veel vragen zijn over de
fasering, het bomenbeleid, het groen, de recreatie, de
herinrichting, de omleiding en de overlast. De gemeente
organiseert ‘rond de zomer’ een informatiebijeenkomst
voor de buurt. Daarna komen er nog verschillende
bijeenkomsten waarbij wordt ingegaan op het ontwerp,
de manier van uitvoeren en de omleidingsroutes.
Voor informatie: www.denhaag.nl/kademuren; Voor
contact: kademuren@denhaag.nl of de kademurentelefoon: 070 75 25 597

Hetty Gijzen

Talenten van Morgen
Wij zijn Stichting Talenten van Morgen en we helpen basis- en middelbare scholieren zich te
ontplooien tot datgene waar hun talent en passie liggen. Dit doen we door verschillende vormen van
onderwijsondersteuning aan te bieden, zoals huiswerk- en studiebegeleiding, talentontwikkeling, maar ook
de mogelijkheid om vreemde talen te leren. Daarnaast geven wij leerlingen handvatten om hun eigen talenten
te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Het idee voor het oprichten van deze stichting is ontstaan
door het ervaren van gemis in begeleiding op het gebied
van onderwijs en loopbaan. Op deze manier willen we
iets terug doen voor de samenleving en wel door kinderen
begeleiding op maat te bieden. Elk kind heeft namelijk
andere talenten en doelen. Gedurende ons programma
laten we de kinderen kennis maken met allerlei aspecten
van de maatschappij en verbreden we hun horizon, opdat
ze uiteindelijk goede keuzes kunnen maken om hun
passie te vinden.
Sinds een paar weken zijn we een samenwerking
aangegaan met Kindcentrum O3 (Jan van Nassauschool)
en is ons programma gestart in het kindcentrum.
De kinderen volgen dan een programma, waarbij ze
twee keer per week aanwezig moeten zijn. Een keer
doordeweeks voor huiswerk- en studiebegeleiding (twee
uur) en een keer in het weekend voor talentontwikkeling
(twee uur). Tijdens de talentontwikkeling lessen krijgen
de kinderen fruit en een gezond drankje om de gezonde
leefstijl te bevorderen.
Het ‘talentontwikkeling’ programma bestaat uit lessen
over thema’s die cruciaal zijn voor de ontwikkeling

van een kind. Zo krijgen de kinderen lessen over onder
andere plannen, presenteren, motivatie/zelfvertrouwen,
gezondheid en nog veel meer thema’s. Elk thema is
verdeeld over een aantal lessen om een goede basis te
creëren voor de kinderen.
De lessen worden gegeven door jongvolwassen
rolmodellen waar de kinderen zich goed in kunnen
herkennen. Hierbij is ook rekening gehouden met
diversiteit, want we vinden het belangrijk dat elk kind
rolmodellen heeft.
Ten slotte wordt ook veel aandacht besteedt aan
beroeps- en sport oriëntatie. Zo zijn er in het programma
momenten ingepland waarop gastsprekers langskomen
en educatieve excursies plaatsvinden.
Wilt u uw kind(eren) aanmelden of wilt u zich wellicht
aanmelden als begeleider? Kijk dan op onze website:
www.talentenvanmorgen.nl.
Kent u een basis- of middelbare school die gebruik zou
willen maken van ons programma?
Dan kunt u ons bereiken op ons mailadres:
info@talentenvanmorgen.nl of u kunt contact opnemen
via onze website.
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Ramadan mobarak
Bij binnenkomst zien we gelijk een prachtig gedekte tafel. Dat ziet er aantrekkelijk uit. De tafel is al gedekt
voor de avond als het vasten gebroken mag worden. Wij zijn op bezoek bij een familie die oorspronkelijk
uit Tunesië afkomstig is. Ramadan is de aanleiding: de vastenmaand die dertig dagen duurt en die nu al
halverwege is.

We zijn wel nieuwsgierig. Het lijkt ons moeilijk om de
hele dag niets te eten of te drinken. Eigenlijk willen wij
ook niets eten of drinken in de tijd dat wij te gast zijn. We
horen direct dat het geen enkel probleem is. Ze zijn er erg
aan gewend dat anderen, ook de kleine kinderen, eten en
drinken. Sterker nog natuurlijk maken ze dat ook voor hen
klaar. “Je went er gauw aan om te vasten”, vertelt één van
hen. “Het is heel fijn om, zeker na een hele maand trots
op jezelf te kunnen zijn dat je het hebt volgehouden. Dat
je ook tijd hebt gehad om je te bezinnen, om te delen met
anderen die het minder goed hebben dan jijzelf”.
Buiten coronatijd is de moskee de hele dag open. Dan is
er voedsel voor iedereen die er binnen komt. Nu is dat
alleen op vrijdag en met een beperkt aantal bezoekers.
Het samen vasten en bidden schept onderling een hechte
band. De moskee verstrekt een soort kalender waarop je
kan zien op welk moment het vasten begint en op welk
moment dat ook weer gebroken mag worden. Iedere
dag twee minuten eerder en later. Het hoogtepunt is
natuurlijk het Suikerfeest na afloop van de Ramadan.
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“Eerst feliciteren we elkaar allemaal dan geven we
cadeautjes en geld. Echt feest hoor om iedereen dan ook
in nieuwe kleren te zien”.
Als we vragen wat er dan al zoals gegeten wordt op het
feest horen we dat de gerechten zeker niet uitbundig zijn.
Na een maand vasten moet je niet al te overdadig eten.
Ondertussen krijgen we een heerlijk Tunesische lekkernij
op een bordje aangereikt. Het is Brik: gevuld filodeeg
met tonijn, ei, aardappel en peterselie, met een schijfje
citroen erbij. We zitten te smullen. Al snel hebben we het
over alle mogelijke gerechten die we lekker vinden. Van
hutspot tot tajine gerechten met couscous, tarwe of een
soort orzo tot nasi aan toe. Voor we het weten zitten we
te kletsen of we elkaar al jaren kennen.
We nemen afscheid en spreken af voortaan te zwaaien als
we elkaar tegenkomen.
Hetty Gijzen en Cora van der Veere

De leeszaal van Nederland om
de hoek
Een van de fijnste dingen voor een boekenliefhebber van het wonen in onze buurt is dat er zoveel bibliotheken
dichtbij zijn. De meeste mensen zijn wel eens binnengelopen bij de Openbare Bibliotheek aan het Spui, maar
minder bekend is de Koninklijke Bibliotheek, net naast Centraal Station. Ook al kun je er niet gewoon boeken
lenen, toch heeft het veel te bieden zeker in coronatijd.

De KB is de nationale bibliotheek van Nederland, gesticht
in 1798. Een tijdje zat deze bieb in het Mauritshuis, daarna
aan het Lange Voorhout, om in 1982 te verhuizen naar het
huidige gebouw. In de kelders liggen wel zeven miljoen
boeken, handschriften, stripboeken, tijdschriften en alles
wat in de afgelopen eeuwen is geschreven en gedrukt in
Nederland. Het oudste stuk is 1.200 jaar oud, maar de KB
bewaart ook websites en e-books voor de eeuwigheid.
Op dit moment is de bibliotheek gesloten vanwege
de lockdown, maar in normale tijden kun je gewoon
binnenlopen om gratis een mooie tentoonstelling te zien
met de schatten van de KB zoals prachtige middeleeuwse
handschriften en bijzondere kaarten. Van buiten is nu de
ruimte van het KB atelier te zien, waar na corona allerlei
culturele activiteiten zullen plaatsvinden.
Voor slechts € 15 kan elke Nederlander toegang krijgen
tot de nationale leeszaal. Dit is een prettige, rustige
plek om kranten en tijdschriften te lezen, boeken te
raadplegen in de open opstelling of gewoon te werken. Bij
de ingang is ook een uitstekende koffiebar.

De eigenaar van een jaarpas krijgt een jaar online toegang
tot ruim 150 digitale bronnen zoals wetenschappelijke
e-books, tijdschriften en internationale kranten.
Niet voor alles hoeft betaald te worden. Zo is de bekende
site https://www.Delpher.nl een goudmijn voor wie
meer wil weten over de krant van vroeger. Delpher
is een zoekmachine waarmee miljoenen pagina’s
gedigitaliseerde kranten, boeken en tijdschriften van
de 17e eeuw tot nu kunnen worden doorzocht. Leuk is
je straatnaam of adres op te zoeken: door advertenties
kun je veel te weten komen over wat daar in de
loop der eeuwen allemaal is gebeurd. Zo heette de
Boomsluiterkade ooit anders, zie je in een krant uit 1956.
Ook is het grappig om de voorpagina van de krant op je
geboortedag te lezen.
Ook leuk: de KB heeft een Medieval Memes Generator
ontwikkeld, waar je memes kunt maken van gekke
afbeeldingen uit middeleeuwse handschriften. https://
www.medievalmemes.nl/
Meer weten? https://www.kb.nl/
Kees Teszelszky

In de digitale leeszaal, te bereiken via https://www.kb.nl/
digitale-bronnen is meer moois te zien en te gebruiken.
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Terugblik online
bewonersbijeenkomst
verplaatsing raamprostitutie
Op donderdag 25 maart organiseerde de gemeente Den Haag een online bewonersbijeenkomst over de
verplaatsing van de raamprostitutie. Tijdens deze bijeenkomst is een update gegeven over de laatste stand van
zaken.
Afgelopen periode werd een onderzoek uitgevoerd
naar de wensen van de sekswerkers en is gekeken naar
de stedenbouwkundige haalbaarheid van de plannen.
Deze onderzoeken zijn afgerond en de resultaten zijn
een belangrijk uitgangspunt bij de verplaatsing naar een
nieuwe prostitutiezone. Maar er moet komende maanden
nog een aantal andere onderdelen onderzocht worden
voordat een definitief besluit genomen kan worden.
De planning is om voor de zomervakantie van 2021
de randvoorwaarden voor de mogelijke verplaatsing
definitief te hebben. De stedenbouwkundige studie
geeft aan dat het mogelijk is om de raamprostitutie in
een veilige en levendige omgeving te realiseren, met
goede faciliteiten voor de sekswerkers. De uitkomsten
van alle studies en onderzoeken worden door de
gemeente vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten
(NvU). Parallel wordt ook invulling gegeven aan een
gemeentelijke Gebiedsagenda voor zowel de Doublet- als
Geleenstraat.

Bewonersenquête over thema’s
veiligheid en leefbaarheid
Tijdens de bewonersbijeenkomst meldde de gemeente
ook dat op korte termijn een bewonersenquête wordt
afgenomen, met name over de veiligheid en leefbaarheid
rond de Sporendriehoek. Daarvoor wil de gemeente
ook de ervaringen en kennis van de bewoners rond
de huidige straten gebruiken. De resultaten worden
besproken in een klankbordgroep van bewoners en
bewonersorganisaties.
Meld u aan om met de gemeente in gesprek te blijven via
vrp@denhaag.nl
Als u mee wilt praten in deze zogeheten klankbordgroep,
of op de hoogte wilt blijven van het nieuws vanuit het
projectteam, bent u van harte uitgenodigd om een e-mail
te sturen naar vrp@denhaag.nl.

Het tegengaan van misstanden en uitbuiting, het bevorderen van eerlijke beloningen, het realiseren van
veilige en gezonde werkplekken voor alle vormen van sekswerk, en zorgen dat alledaagse diensten (zoals
het regelen van geldzaken) even toegankelijk worden voor sekswerkers als voor andere inwoners. Dat zijn
de vier belangrijkste wensen die sekswerkers gehonoreerd willen zien bij de beoogde verplaatsing van de
raamprostitutie van de Doubletstraat, Hunsestraat en Geleenstraat naar de Sporendriehoek.
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Resultaten lezersonderzoek

Beste buurtbewoners,

Fijn dat 16 van jullie de moeite hebben genomen om de
enquête in te vullen. Bedankt daarvoor!
De invullers waren voor 47% mannen en 53% vrouwen.
Een mooie verdeling dus. En de gemiddelde leeftijd is 51
jaar.
Over het algemeen zijn jullie tevreden over de WIJkrant.
Misschien dat het papier iets doffer kan in verband met
de reflectie.
De onderwerpen die jullie graag meer aandacht willen
geven zijn de geschiedenis van de wijk, (bijzondere)
buurtbewoners, nieuwbouw en nieuwtjes uit de buurt.

Informatie van de gemeente en Haagse politiek hoort
minder in onze krant thuis, volgens jullie.
Onderwerpen die jullie nog toegevoegd zou willen zien:
gedichten, een activiteitenagenda, informatie over
restaurants en eetgelegenheden, wetenswaardigheden,
rommel en troep bij de afvalcontainers en de relatie met
de omliggende wijken.
Verder kregen we complimenten over de krant. Bedankt
daarvoor!
Mocht er nog iemand zijn die wil bijdragen; we kunnen
nog hulp gebruiken. Mocht je interesse hebben stuur dan
een mailtje naar: redactie@brs-denhaag.nl
De redactie

ROOFVOGEL
Kijk uit mensen, er vliegt een roofvogel door onze wijk. Hij zeilt op zachte vleugels door je brievenbus en
landt met een plof op de deurmat. Hij ziet er verleidelijk uit en juist dat maakt hem zo gevaarlijk. Hij lokt:
maak mij open! En als je dat doet? Dan grijpt de vogel je en laat nooit meer los.
Verbaasd kijk ik naar mijn post. Waarom stuurt
een beleggingsfirma een brief naar een eenvoudige
eend zoals ik? Een brief met drie indrukwekkende
handtekeningen en een glanzende brochure. Zie ik het
goed: een fonds met een jaarlijks rendement van bijna
10%? Hoera, ook ik kan rijk worden! Door te beleggen in
huurwoningen. Lees maar:

bij de overheid omdat die jou had moeten beschermen
tegen deze schandelijke misleiding. Want de roofvogel
heeft je bij de keel. De vogel van de hebzucht.
Maar déze vogel doet niet mee. Ik gooi brief en brochure
waar ze horen: bij het stinkende afval van onze
samenleving. En zwem door met een enorme grijze wolk
boven mijn hoofd.

Geachte heer/mevrouw/eend,
Iedereen weet dat de situatie op de woningmarkt dramatisch
is. Starters kunnen de prijzen van koopwoningen niet
meer betalen. En er zijn net zo veel sociale huurwoningen
beschikbaar als Scheveningse piramides. Dus hun enige
keuze is de vrije sector waar ze voor een kleine woning een
belachelijk hoge huur betalen die jaarlijks pijlsnel stijgt.
Kunnen ze niet langer betalen dan volgt huisuitzetting; ze
worden ‘geklinkerd’. En ook U kunt nu profiteren van deze
ellende! Beleg in huurwoningen en word rijk over de rug
van uw medemens. Als een prins huisjesmelker mag zijn,
waarom u dan niet? Word ook een Prins-Bernhardshond.

Moppereend

Tot zover de brief. Maar wat als die drie mooie
handtekeningen er straks met jouw geld vandoor blijken
te zijn? Ach dan dien je toch gewoon een schadeclaim in
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- Uw medicatie de volgende dag al bij u thuisbezorgd*
- Een kuur, 1e uitgifte of spoed; dezelfde dag nog bij u thuisbezorgd*
- Herhaalmedicatie volgens afspraak bij u thuisbezorgd*
* tenzij een geneesmiddel in nazending staat bij de fabrikant.

Wij bezorgen in heel Den Haag, Scheveningen, Rijswijk en Voorburg!

Bent u al klant bij ons?

Bent u nog geen klant bij ons?

Apotheek de Volharding - Boomsluiterskade 299 - 2511 VJ Den Haag
070 - 315 36 36

10

-

www.apotheekdevolharding.nl

-

info@apotheekdevolharding.nl

TOPP & DUBIO
De kunstenaars studeerden beiden aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, maar leerden
elkaar pas kennen tijdens hun bijbaan in de Laurens sigarettenfabriek. Frits Dijcks bij de productlijn shag en
Sander de Haas bij Caballero filter. Het klikte. Sander was fotograaf en Frits beeldend kunstenaar. Na enkele
gezamenlijke projecten ontstond het kunstenaarsduo Topp & Dubio en bleken zij onafscheidelijk.
In hun werk leggen zij verbindingen tussen dingen die
ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Het
onbekende maakt hen nieuwsgierig.
We spraken af in hun atelier aan de Hekkelaan. Sander
kent de wijk al langer. Ooit woonde hij boven het café
Uit en Thuis op de Ammunitiehaven. De binding met de
buurt is er zeker. Uit hun projecten blijkt veelzijdigheid.
Van tentoonstellingen in het Oekraïense Charkov en
Kiev tot performances op het Malieveld. Werkend in de
buitenruimte zijn zij altijd benieuwd naar de betekenis
van alles waarmee wij ons omringen.

De alarmcel tussen al het andere

Zo fascineerde het kunstwerk ‘Buste van Stalin en
de Haring’ hen. Een tijdelijk kunstwerk dat Vitaly
Komar & Alexander Melamid in 1986 maakten voor de
Geleenstraat, waar het tot 2002 heeft gestaan. “We
vroegen ons af: Waarom bestaat het eigenlijk nog en
wie ontfermt zich erover? Hoe werd er destijds naar het
werk gekeken en wat doet het in het Statenkwartier?”.
Voor een historisch onderzoek hielden zij in 2015 circa 60
interviews met mensen die ooit bij het werk betrokken
waren. Daarin kwam onder andere de rol van Henk
Bartels naar voren die optrad als beschermheer van
het werk, en de tuinen achter de kamers beschikbaar
stelden tijdens de onthulling. En de toenmalige
wethouder van Cultuur, dhr. Verduyn Lunel die door
een fotograaf werd vastgelegd op het moment dat hij
de receptie bij het bordeel verliet. En dan is er nog de
boze HTM buschauffeur die een brief schrijft aan het

Gemeentemuseum om het kunstzinnige ‘eerbetoon aan
de dictator Stalin’ te laten verwijderen.
In de Geleenstraat werd de installatie gezien als een
ironisch commentaar op Stalin. Men zag er de humor
van in. In het Statenkwartier werd de sculptuur
als een traditionele buste geïnterpreteerd. Tijdens
topconferenties met hoogwaardigheidsbekleders zoals
Clinton en Obama werd het werk dan ook regelmatig
weggehaald.
TOPP & DUBIO schreven een essay over hun eigen visie
op het werk: A Hilarious Picture In Glass; ISBN 978-90802621-4-0

Oproep

Topp & Dubio zijn nog steeds geïnteresseerd in de
verhalen rondom het werk. Heeft u herinneringen
uit de periode 1986 - 2002 aan het kunstwerk in de
Geleenstraat? Neem contact op met Topp & Dubio via:
info@topp-dubio.nl
Hetty Gijzen
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Verzorgingshuis Rivierenbuurt
in het najaar open
De renovatie van het verzorgingshuis Rivierenbuurt is bijna klaar. We krijgen een rondleiding.
Als eerste klimmen we naar de 4e etage, waar het al
aardig opschiet. Iedere etage heeft 22 appartementen,
waarvan er op ieder hoekpunt Boomsluiterskade/
Christoffel Plantijnstraat één bestemd is voor (echt)
paren, die beiden daarvoor een indicatie hebben, of
mindervaliden.
De eenpersoonsappartementen hebben een bed, zithoek,
kast, keukenblok en een aparte ruimte met douche,
wastafel en toilet. Eén van de wanden kan op ingenieuze
wijze worden uitgeklapt. Op de drie bovenliggende
verdiepingen zijn 65 appartementen voor cliënten
die 24/7 verpleging en intensieve zorg nodig hebben,
bijvoorbeeld ouderen met dementie.
De andere appartementen zijn voor mensen met een
chronische lichamelijke aandoening.
Alle etages worden identiek ingericht behalve kleur op de
muren van de wat speelser ingerichte gangen.
De bewoners zijn eigenlijk alleen ‘s nachts in hun
appartement, of als zij ziek zijn of zich willen
terugtrekken. Overdag kunnen ze naar twee huiskamers
op iedere etage, het restaurant en/of de koffiecorner
of naar dagactiviteiten. Ook kunnen ze naar een

groot overdekt balkon/terras op iedere etage. Er
zitten geen sloten op de deuren, op afstand gestuurde
programmering zorgt ervoor dat de kamers indien nodig
afgesloten zijn (een deel van de nieuwe bewoners heeft
aan dementie gerelateerde klachten) en dat er geen
andere bewoners op de kamers kunnen komen. Er is ook
een bewegings-detectiesysteem voor de nacht.
Op de begane grond is de indeling nog niet definitief.
Er komt een open keuken met een verbinding naar het
restaurant. De ruimte wordt er licht door. Later zijn ook
wijkbewoners hier weer welkom om mee te eten, voor
dagbesteding, voor fysio- en ergotherapie e.d.
Er is ook ruimte voor opslag (met een aparte
leveranciersingang), de stalling van de scootmobielen,
vergader- en kantoorruimte. Wellicht komt er nog een
kapsalon en/of een pedicure.
In het huis is een multidisciplinair zorgteam: artsen,
verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
psychologen én een specialist ouderengeneeskunde (de
vroegere verpleeghuisarts). De wijkverpleegkundigen
kunnen voor thuiswonende zorgvragers in de buurt
aanvullende, gespecialiseerde zorg inschakelen.
Van de oude bewoners wonen er nog 20 in het
Verzorgingshuis Op de Laan. Zij mogen kiezen of ze weer
terug willen.
Wijkbewoners kunnen zich aanmelden voor inschrijving
via zorgbemiddeling@hwwzorg.nl of bel 0703793300. Interesse in een baan, vrijwilligerswerk of een
vraag? Ga naar rivierenbuurt@hwwzorg.nl.
Als de openingsdatum bekend is, zijn buurtbewoners
welkom om rond te kijken via www.hwwzorg.nl/
verpleeghuizen/rivierenbuurt.
Janina van der Zande, HWW Zorg en José Mendels
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Komkommerhapjes met drie soorten zalm; knapperig en feestelijk
Het oog wil ook wat… Zeker als het om lekker eten gaat. Als iets er aantrekkelijk uitziet heb je er
direct meer trek in. Een evolutionair psycholoog kan hier vast een hele verhandeling over houden,
maar ook zonder die onderbouwing weten we allemaal dat het waar is. Helaas is garnering en
presentatie niet mijn sterkste kant. Maar ik doe mijn best. En daarom is dit hapje ook zo fijn! De
garnering maakt deel uit van het gerecht. Je kunt het dus niet zomaar vergeten en het ziet er net zo
zalig uit als het smaakt.
Combineren met smaak
Komkommer is, zeg maar, niet echt mijn ding. Ik vind het lekker in of bij gerechten, maar op zich vind
ik het een vrij oninteressante smaak. Totdat je het goed combineert! Dan wordt de frisse, waterige
bite opeens een mooi contrast met de romige, zilte vulling. En dan dus nog niet prachtige eitjes er
bovenop en opeens heb je van een eenvoudige snack, zowel in smaak als kleur, een koninklijk hapje
gemaakt!
Komkommerhapjes met drie soorten zalm
1 komkommer
1 blikje rode zalm (170 gr.)
1 el mayonaise
1 el yoghurt
½ theelepel gedroogde dragon
citroenrasp van een halve citroen
Peper en zout naar smaak
50 gr. gerookte zalm
1 potje zalmeitjes (of eventueel forelleneitjes)
Snij een komkommer in plakken van ongeveer 2 cm. Hol de plakjes uit, maar zorg dat de bodem
intact blijft.
Meng de uitgelekte rode zalm met de mayonaise, yoghurt, dragon, citroenrasp peper en zout. Roer
dan de zalmsnippers er doorheen.
Vul de komkommerbakjes met het mengsel. Leg er een schepje zalmeitjes op en serveer meteen.
Wedden dat je lof oogst?
Femke Wiersma
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Riviervizier

Nancy van Mileya’s Corner:
“Gelukkig het terras kan weer
open!”
Als we het café binnenlopen, is het daar een enorme bende. Stoelen staan hoog opgestapeld, tafels kris kras over
de vloer, folders, menu’s, overal papieren die moeten worden opgeruimd. Maar, het is toch gelijk gezellig. Over de
barkrukken hangen felle oranje shirts, voor ons op een tafel vier oranje gebakjes met koffie erbij. Het is konings sporten speldag: ook hier volop oranje, hoewel het café nog dicht is. De feestelijke sfeer komt ook door het vooruitzicht dat
over een paar dagen eindelijk het terras van Mileya’s Corner op de Weteringkade, open mag. Eigenares Nancy straalt.

Elke dag iets anders op het menu
Nancy vertelt dat het café nu al zo’n zes en halve
maand dicht is. Het zijn zware tijden geweest. “Je moet
toch je vaste kosten betalen, dat is natuurlijk niet
helemaal gelukt. Ik heb een flinke huurachterstand”. De
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steunpakketten van de overheid dat was niet genoeg om
van te overleven. Maar Nancy, die het café alleen runt,
is de afgelopen tijd niet bij de pakken gaan neerzitten.
In het café kon je altijd al een daghap krijgen van vijf
euro, dat heeft ze de afgelopen maanden met grote

energie uitgebouwd. Zelfs volledige maaltijden tot
complete rijsttafels aan toe konden worden afgehaald of
thuisbezorgd.
Nancy en haar team hebben het eten dan ook in de
hele buurt en zelfs daarbuiten bezorgd. Ook studenten
wisten de weg naar haar café te vinden. “Kerstdiners,
paasbrunches van alles heb ik gemaakt. Van de week
hadden we paella: het was niet aan te slepen”, vertelt
Nancy. Ze heeft daarbij ook wel bijzondere ervaringen
opgedaan.
“Een oudere buurvrouw die eten had besteld, deed
steeds maar niet open. Bleek dat ze gevallen was en haar
heup gebroken had. Hebben we haar direct geholpen.
Ja dat soort dingen gebeuren er dan ook natuurlijk”. Het
thuisbezorgen leverde soms ook aparte momenten op.
Toen Nancy in de buurt een grote doos met eten kwam
bezorgen, ging de deur open en belandde ze midden in
een frivole seksparty.

Nancy verheugt zich enorm op de heropening van
voorlopig alleen het terras. Samen voetballen kijken
binnen in het café zal nog even moeten wachten. Maar
het komt vast allemaal goed.
Nadat we hebben beloofd binnenkort een keer te komen
eten, mét een biertje erbij, nemen we afscheid. Nancy
moet weer aan de slag om de opening van het terras voor
te bereiden. Binnenkort zal het vast wel weer heel druk
zijn in Mileya’s Corner. U kunt het eetcafé vinden op het
Weteringkade 116. Maaltijd meenemen? Graag een dag
van te voren bestellen!
Hetty Gijzen en Cora van der Veere

Gemoedelijke sfeer

Maar Nancy laat zich niet zo gemakkelijk van haar stuk
brengen. De sfeer in het café omschrijft ze als heel
erg gemoedelijk. De mensen kennen elkaar meestal
allemaal. Het café heeft zeker een sterke buurtfunctie.
“Darten, klaverjassen, spelletjes: we doen dat regelmatig.
Met Sinterklaas trekken we lootjes. We letten goed op
elkaar, we lijken soms wel één grote familie. Een enkele
keer kan het misgaan. Dat heb ik gauw in de gaten. Dan
zeg ik: Nou heb ik het met je gehad. Wegwezen. Dan kom
je er ook niet meer in. We zitten hier niet in de kerk, ik kan
een heleboel hebben. Maar ik ben wel de baas. “Jij bent
ook niet bang”, zeggen ze dan wel eens.
Op onze vraag of ze nou eigenlijk last hebben van de
bezoekers van de Geleenstraat, zegt Nancy van niet. “Het
hoort bij de buurt. We moeten er wel eens om lachen als
er mannen even van te voren wat komen drinken hier.
Dan zie je soms dat ze snel maar even hun trouwring
afdoen.” De gasten kennen en respecteren elkaar.
“Geen overlast hoor“, verzekert Nancy ons. “Ik zorg ook
altijd dat, als we live muziek hebben, het om twaalf uur
afgelopen is”.
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Luchtkwaliteit Weteringkade
In de vorige editie van de wijkkrant heb ik een interview gegeven als jonge bewoner in de wijk en hoe ik
mijzelf in de wijk zie. Toen is ook de slechte luchtkwaliteit rondom het Schenkviaduct aan bod gekomen.
Een puntje daar verdient correctie. Ik schreef dat de metingen van de Gemeente niet correct zijn. Maar dit
klopt niet helemaal. Om hier verduidelijking over te creëren, hebben we de oorspronkelijke schrijver van het
rapport, Euf Lindeboom, om toelichting gevraagd en het woord gegeven:

Euf:

De Rivierenbuurt wordt door het Schenkviaduct in
tweeën gesplitst. Er wordt heel hard over gereden, wel
het dubbele en meer dan is toegestaan: 50 km/uur. Er
gebeuren vaak kleine, maar ook grote ongelukken. Er zijn
dagelijks files, vooral de wijk in. Twee rijen auto’s naast
elkaar voor de stoplichten, die uitlaatgassen uitstoten.
Eén van die gassen is stikstofdioxide (NO2), dat heeft de
gemeente sinds 2004 op vele locaties in Den Haag laten
“opgevangen” en meten. Ook op de Weteringkade hing
een “koker”. Metingen lieten zien dat NO2, dat schadelijk
is voor de gezondheid, jarenlang met een te hoog gehalte
in de lucht zat op de Weteringkade. Hoger dan officieel
is toegestaan. De gemeente deed er niets aan … Waarom
niet ?
Jaren later kwamen naast luchtmetingen ook
luchtberekeningen. Voor berekeningen worden o.a.
verkeerstellingen gebruikt. (Van die telslangen die over
de weg worden gespannen). Die tellen de auto’s die over
de Weteringkade rijden. Deze verkeerstelling gebruikt
men voor de berekening van het NO2 gehalte in de lucht
op de Weteringkade.
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Ja maar, hoor ik u zeggen, die grote verkeersstroom
en de files op het Schenkviaduct zorgen ook voor de
luchtvervuiling op de Weteringkade. De vervuilde
lucht van het Schenkviaduct waait toch naar de huizen
op de Weteringkade? Het antwoord is JA, maar…. de
verkeerstelling op het Schenkviaduct wordt niet opgeteld
bij de telling op de Weteringkade.
(Juist deze rekenmethode is juridisch maatgevend.)
Samengevat: Metingen laten zien dat de lucht op de
Weteringkade te veel vervuild is en berekeningen laten
zien dat de lucht niet te veel vervuild is.
Wilt u schonere lucht in de Rivierenbuurt ?

TEKEN DE PETITIE !!!
https://minderverkeerrivierenbuurt.petities.nl/
Ilse Valkering

De apotheek verbouwt
Zo’n twaalf bezorgers rijden dagelijks door Den Haag om alle medicijnen die nodig zijn thuis te bezorgen.
Wat is dat toch een geweldige service van de apotheek. We hebben het te danken aan die goeie oude Azivo
die ermee begon. ‘Eigenlijk een voorloper van de ‘bol.com’ mentaliteit’, merkt Hans Vogel op. Hans is de
procesmanager en één van de drie directeuren die samen met twee apothekers leiding geven aan de apotheek.
Onder de nieuwe directie staan veel plannen op stapel.

Doel is vooral te moderniseren en de oude omgeving up
to date brengen. In de eerste plaats wordt daartoe samen
met de DOC gewerkt aan plannen voor een verbouwing
o.a. van de ontvangstruimte. “We willen een prettige
omgeving creëren zodat de samenwerking en integratie
met de DOC beter vorm krijgt en patiënten en bezoekers
zich welkom voelen”. Op het schetsontwerp van de
verbouwing zie ik een rond ‘plein’ waar verschillende
balies een plaats krijgen. De klanten kunnen zo op
een snelle en prettige manier contact maken met de
apothekersassistenten.
Voor de werkruimte van de apotheek is nieuwe software
besteld die voor een snellere verwerking van de recepten
gaat zorgen. Zo kan ook betere informatie worden
gegeven. De oude ‘robotkasten’ die ware obstakels
vormden in de ruimte, zijn inmiddels weggehaald. “Het is
onze bedoeling dat we ‘snel en netjes’ moderniseren op
ieder gebied”.
Hans herinnert zich dat in de eerste weken van de
pandemie de vraag naar medicatie enorm toenam.
“Het leek wel alsof iedereen een voorraadje medicijnen

probeerde op te bouwen. We zagen een enorme piek.
Daarna is dat snel weer genormaliseerd. Het vertrouwen
was terug”.
In vergelijking met de andere apotheek in het
Zeeheldenkwartier worden hier veel meer medicijnen
thuis bezorgd, wel bijna 90%. “In de coronatijd is het fijn
dat we die voorsprong hebben op andere apotheken. Zij
moesten in de coronatijd zo’n bezorgdienst helemaal
nieuw opzetten”.
De verbouwing, het aantrekkelijker en toegankelijker
maken van de apotheek is er ook op gericht om toe te
groeien naar een situatie waarin mensen het zelf ook
fijn vinden hun medicijnen op te halen en zo de diensten
van de apotheek te ervaren. Zeker als er vragen zijn die
mensen liever persoonlijk willen bespreken. “Maar, we
houden natuurlijk vast aan onze unieke thuisbezorg
mogelijkheid, verbouwing of niet”, verzekert Hans mij tot
slot.
Cora van der Veere
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Een wijk gerichte actie voor
bomen
De petitie: het vervolg

In de vorige WIJkrant hebben we laten weten dat er geen
groen dak komt op het verzorgingshuis van HWW. In de
afwijzingsbrief van het college werd ook vermeld dat
ambtenaren contact met ons zouden opnemen. Dat is
inmiddels gebeurd. Op donderdag 15 april hebben twee
ambtenaren een bezoek gebracht aan de initiatiefnemers
van de Petitie om ook over andere vergroeningsplannen
te spreken.

Groene daken

De ambtenaren vertelden dat zij ter voorbereiding van
hun bezoek zijn nagegaan welke grotere, platte daken in
de buurt in aanmerking kunnen komen om te vergroenen.
Ook hebben ze nagevraagd welke eigenaar dat wil.
Het bleek dat de enige woningen waar ze kansen zien
voor een groen dak de koopwoningen in de Christoffel
Plantijnstraat zijn. Ook heeft één van de ambtenaren van
Publiekszaken contact opgenomen met Jurienne Hollaar,
wijkmakelaar, die in opdracht van de stadsdeeldirecteur
een plan maakt voor de Rivierenbuurt. We blijven dat
verder in de gaten houden.

100 bomen

Tijdens ons gesprek waren we het er over eens dat de
temperatuur in onze buurt heel erg hoog oploopt
in de zomer en dat bomen zorgen voor verkoeling.
Ons voorstel om de buurt 100 bomen in bakken te
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geven, lijkt ons een goed idee om de verhitting aan te
pakken. Bomen in bakken zodat we deze kunnen laten
verplaatsen waardoor werkzaamheden aan bijvoorbeeld
de kades door kunnen gaan. En er nu al op lege plekken,
bijvoorbeeld langs de Pletterijkade, bomen staan en
zodra er een definitieve plek is voor een boom, de boom
uit de bak verhuist naar die locatie.

Zelf een boom aanvragen?

Zelf een boom aanvragen bij de gemeente, zoals dat
straks kan, is leuk als je een eigen tuin hebt. De meeste
bewoners in de Rivierenbuurt en Spuikwartier hebben
helaas geen tuin.
Kortom wij hebben liever 100 bomen in bakken zodat
we er allemaal van kunnen genieten. Samen kunnen we
bedenken en bespreken waar deze bakken kunnen staan.
Doe je mee en verspreid je ook de wens van het plaatsen
van 100 bomen in bakken? Mail suggesties voor een
locatie naar: rivierenbuurtgroen@gmail.com

Waar is Rivierenbuurt Groen
zoal mee bezig?
Goeie vraag! Misschien heb je onze plantenbieb op het Weteringplein wel zien staan. Initiator Joannes heeft
deze geklust en we hebben hem zondag 21 maart ‘geopend.’

Je kent vast wel de boekenkasten die her en der door Den
Haag verspreid staan en waar je boeken uit kunt nemen
en gelezen boeken kunt terugplaatsen: dit is er 1 voor
planten! Je kunt je planten dan stekken en de stekjes die
je overhebt delen met de buurt! Of kijken of er nog een
kamerplantje over is voor bij jou in de vensterbank. Ga
binnenkort gerust eens kijken!
We hebben binnenkort een 2e afspraak met de
Gemeente en horen dan waar en hoe we het plein kunnen
vergroenen, daar hebben we zelf al wat leuke ideeën voor
aangeleverd! Er gaan sowieso tegels worden ingewisseld
voor groen. Dat draagt bij aan de biodiversiteit en zorgt
stap voor stap voor iets minder hitte. We houden je op de
hoogte!
Ondertussen worden er volop boomspiegels opgevrolijkt
met planten en bloemen, geveltuintjes aangelegd en
sluiten zich steeds meer mensen aan. Zo was het 22 april
het Nationale Zaaidag en zijn er meer dan 100 zakjes met
bloemzaadjes uitgedeeld en gezaaid in de wijk.
Ontzettend leuk om te zien! Wil jij ook meedoen? Dat
kan!

Zaterdag 29 mei Opgroendag

Vorig jaar hebben we tijdens de opgroendag meer dan
1000 tegels verwisseld met planten! Wil jij ook zo’n
geveltuin, wat planten aan je balkon of ga je de hoogte
in met een verticale groene muur? En ben je bereid
daarvoor de handen uit de mouwen te steken met hulp

van je buren? Dan zijn daar middelen voor beschikbaar!
Haag Wonen, Vestia en Staedion dragen ons groene
initiatief allemaal een warm hart toe! Zolang er 1,5
meter stoep overblijft hoef je hier geen toestemming
voor te vragen aan de eigenaar van de woning. Laat het
ons weten als je interesse hebt en stuur een mail naar
rivierenbuurtgroen@gmail.com Geef aan hoeveel tegels
je wilt inruilen voor planten, of je nog aarde nodig hebt
of op welke manier we je anders kunnen helpen om de
buitenruimte op te knappen. Dan gaan wij voor je aan de
slag en zetten we 29 mei samen de schouders eronder
voor een groener Rivierenbuurt.
Werkgroep Rivierenbuurt Groen
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Persbericht Gemeente Den Haag

vakantieverhuur ja,
woningonttrekking nee.

Toeristische verhuur, van je eigen huis bijvoorbeeld in de vakantieperiode, kan een extra zakcentje opleveren
en wordt toegestaan maar structurele onttrekking van woningen aan de Haagse woningmarkt voor toeristen
wordt verboden. Hier komen flinke boetes op te staan. Dit staat in de nieuwe regels die vanaf 1 augustus a.s.
gaan gelden. Met de komst van de Wet toeristische verhuur is het voor gemeenten mogelijk regels te stellen
die er voor zorgen dat vakantieverhuur in woningen kan, zonder dat woningen hierdoor verdwijnen van de
woningmarkt. Wethouder Martijn Balster: ‘ga je een weekend weg, of een paar weken in de zomer? Dan kan
je je huis verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb. Vijf keer, maximaal 30 dagen per jaar. Wie netjes een vergunning
en registratienummer aanvraagt, kan dan binnen de spelregels zijn gang gaan.”

Jarenlang gold in Den Haag feitelijk een verbod op
vakantieverhuur in woningen. Hoewel de spelregels het
niet toestonden om een woning te verhuren, greep de
gemeente slechts in, als woningen structureel werden
onttrokken van de woningvoorraad. De Raad van State
zette door dit oogluikend toestaan van vakantieverhuur
een streep, met een uitspraak begin vorig jaar. Sindsdien
is volgens de letter van de spelregels, vakantieverhuur
verboden.
Partijen die via woningplatforms permanent woningen
verhuren, krijgen met stevige handhaving te maken.
Dat was al zo, maar dat wordt nu nog makkelijker. Geen
vergunning en geen registratie, betekent direct een
boete. Balster: “we hebben elke woning in de stad nodig.
Woningen moeten geen verdienmodel worden voor
commerciële partijen. Daarom staan we structurele
verhuur niet toe en handhaven we strikt.”
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De nieuwe huisvestingsverordening regelt naast de
vakantieverhuur via woonplatforms, ook de verhuur van
woningen als bed & breakfast, pied à terre, etc. Strikte
spelregels, heldere registratie, zorgen voor leefbare
wijken en buurten. Wonen heeft daarbij het primaat.
Meer informatie is te vinden op:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/
Overige%20bestuurlijke%20stukken/662877
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/
Overige%20bestuurlijke%20stukken/662871
Wilt u een melding doen met betrekking tot Illegale bouw
of woonoverlast? Dat kan via de volgende site van de
gemeente: Den Haag - Haagse Pandbrigade

Illustratie: Babette Wagenvoort

Herdenking Voormalig Joods
Weeshuis Pletterijstraat
Ondanks het bar slechte weer, kwam een grote groep bewoners naar het monument bij de ingang van het
Voormalige Joodse Weeshuis ter gelegenheid van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.
Er waren kransen namens de Bewonersorganisatie, Brede Buurtschool O3 en de Politie en veel bewoners legden
bloemen tijdens het passeren van het beeldje. Anthony Heidweiller zong het prachtige Amazing Grace. De leerlingen
van het FlexCollege maakten een spandoek en gedichten die werden voorgelezen. De namen van bewoners die zijn
afgevoerd naar concentratiekampen in Sobibor en Auschwitz werden voorgelezen. Veel dank voor de politie, die het
gedeelte tussen de Scheldestraat en de Gouwestraat afgezet had, waardoor iedereen in alle rust en veiligheid kon
herdenken.

4 mei
Herdenken.
Oorlog.
Depressief, sadness, huilen.
Nadenken.
School. Gevangenis.
Maan, hel, hemel.
Kinderen.
God.
Tranen. Zweet. Moord.
Auschwitz.
Stilte.
(gemaakt door leerlingen van het
FlexCollege, Den Haag)

21

Activiteiten van het
THEATERHUIS
•

•
•

Elke woensdagmiddag Toneelles voor kinderen van 4 t/m 12 jaar: The Early Birds. Ze zijn tijdens de Coronamaatregelen online (ZOOM), tot het moment dat ze in de studio van het Theaterhuis op de Zaanstraat
80b gegeven mogen worden. Gratis voor kinderen met een Ooievaarspas. Inschrijven kan via deze link: https://
haagstheaterhuis.nl/product/the-early-birds/
Vanaf 11 mei starten de toneellessen voor volwassenen. Voor Ooievaarspashouders zijn lessen gratis, studenten
ontvangen €50 of €100 korting.
Familievoorstellingen in het Theaterhuis. Elke eerste zondag van de maand. 6 juni en 4 juli. van 10:30 uur tot 12:00
uur. toegang € 2,50 p.p. Vol is vol.

Theater De Kunsthut

“Theater De Kunsthut is een initiatief van Gaby Weekhout, dat ben ik dus. Los van de wens die ik al jaren had om een
eigen theater te beginnen, is er mijns inziens in Den Haag behoefte aan een eenvoudig no-nonsense-theater voor het
amateurtoneel.”
Dit schreef ik toen ik mijn theater ben begonnen, viereneenhalf jaar geleden. Ik denk er nog steeds hetzelfde over,
wat dat betreft dus geen verandering. In de Kunsthut kunnen toneelverenigingen repeteren en/of hun voorstellingen
spelen voor een redelijke prijs. Er hebben al verschillende voorstellingen op de planken van de Kunsthut gestaan en
zowel spelers als publiek zijn positief over de unieke en gezellige sfeer van dit intieme theater.
Sinds april 2018 is Fenix Theatermakers een vaste huurder van Theater de Kunsthut. Fenix theatermakers is een
kleine, onafhankelijke zorgaanbieder, die dagbesteding theater biedt aan jongvolwassenen en volwassenen met een
verstandelijke beperking.
Fenix ondersteunt haar spelers in het vormgeven van hun leven, door middel van spel, dans en zang, volgens hun
persoonlijke wensen en ambities.
December 2020 is het theater verhuisd naar de Zaanstraat 80b. Samen met Fenix Theatermakers, Haags Theaterhuis
en Serge Bosman wordt het Theaterhuis dé nieuwe culturele plek van Den Haag.
Gaby Weekhout
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Community project ‘Mag ik binnenkomen’:

Dankbare en inspirerende
ontmoetingen in de
Rivierenbuurt.
Elke laatste vrijdag van de maand trekt een groepje
conservatoriumstudenten en werknemers van
de verschillende organisaties in Amare door de
Rivierenbuurt en het Spuikwartier. Met het community
project ‘Mag ik binnenkomen’ willen zij zo alvast de buurt
leren kennen en haar bewoners kennis laten maken met
Amare en wat daar staat te gebeuren. Dit gebeurt op
een informele manier door een gesprek van een half uur
aan te gaan gecombineerd met een kort optreden in de
verschillende huiskamers van buurtbewoners.
Zo ook op vrijdag 26 maart, waarbij ondanks het
koude weer het team onder bezielende leiding van
initiatiefnemer Anthony Heidweiller weer door de
buurt trok. ‘’Dankbaar en inspirerend, zijn de reacties
die ik van veel mensen terugkrijg. Naast dat bewoners
en werknemers het vaak erg spannend vinden om zo
maar bij elkaar over de vloer te komen tref ik na elke
ontmoeting alleen maar enthousiaste mensen aan’’, zegt
Anthony.
De ontmoetingen zijn een eerste stap naar een hopelijk
intensievere band met de buurt. ‘’Uiteindelijk willen we
graag dat bewoners uit de buurt hun weg zelf naar Amare

vinden. Voor een voorstelling, zich te verwonderen, of
gewoon even een kopje koffie te drinken. We pretenderen
de grootste huiskamer van de Den Haag te worden,
maar de buurt komt niet zomaar langs als we elkaar niet
eerst even gedag hebben gezegd. Kleine stapjes zoals
met dit project leggen hopelijk de basis voor een innige
en duurzame band met de buren van Amare’’, aldus
Heidweiller.
De volgende editie staat gepland op vrijdag 30 april
en zelf meedoen is natuurlijk ook mogelijk. Voor
aanmelden en meer informatie over het project
‘Mag ik binnenkomen’ kijk je op www.amare.nl/
magikbinnenkomen
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Van Energiepunt O3
Tussenpersonen doen hun uiterste best je een energiecontract aan te praten. Om de haverklap krijg ik een
telefoontje van een enthousiaste verkoper, op de één of andere manier weten ze ook nogal wat van je.

Pas op met aanbiedingen van
energieleveranciers

Wij adviseren iedereen geen contract per telefoon af te
sluiten. Er zijn betere manieren, die vaak groener en dus
beter voor het milieu zijn en ook financieel gunstig zijn.
Kijk eerst eens op de website overstappen.nl, daar kun je
lezen welke energieleveranciers het beste voor het milieu
zijn. Dan zul je zien dat nogal wat leveranciers die zich
groen noemen in werkelijkheid helemaal niet zo groen
zijn. Bij het onderzoek daarnaar zijn onder andere de
Consumentenbond en Natuur en Milieu betrokken.
Diezelfde Consumentenbond en ook de Vereniging
Eigen Huis organiseren regelmatig collectieve inkoop
van energie. Zij letten er daarbij op dat de energie groen
is. Die collectieve inkoop levert scherpe prijzen op en je
hoeft geen lid te zijn van de Consumentenbond of VEH.
Als je liever zelf op zoek gaat naar een goed en liefst
groen aanbod, dan zijn er genoeg vergelijkingssites op het
internet, zoals: gaslicht.com, pricewise, independer.
De overstap naar een nieuwe leverancier is erg
gemakkelijk, de nieuwe leverancier regelt het.
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Als je een slimme meter hebt voor elektriciteit en gas,
geven energieleveranciers tegenwoordig vaak een
overzicht van het gebruik per maand. Als je het gebruik
elke dag wilt weten, kun je de slimmemeterportal.
nl gebruiken. De basisversie is gratis. Verder zijn er
nog allerlei systemen om je verbruik te meten. Eneco
verkoopt bijvoorbeeld de thermostaat Toon, op het
scherm kun je het verbruik aflezen. Maar er zijn ook
energiemeters waarmee je het verbruik van één apparaat
kunt aflezen.
Bij dit alles geldt: “meten is weten”.
Het Energiepunt O3 gaat van Coronastand over op de
zomervakantiestand. In september starten we weer.
Contact is tussentijds mogelijk via de email:
energiepunt O3@brs-denhaag.nl
We wensen iedereen een normale, vrolijke en gezonde
zomer toe.
Jan van Gaalen

Herinrichten Geleenstraat en
omgeving
Voordat de gemeenteraad een besluit neemt tot verplaatsing van de prostitutie, onderzoekt de gemeente hoe
ze de Doubletstraat en de Geleenstraat kan inrichten als daar geen raamprostitutie meer is. Er zijn al wel
verschillende ideeën, maar nog geen vaste plannen. De gemeente wil die in overleg met de bewoners van het
Oude Centrum en de Rivierenbuurt verder ontwikkelen, zò dat het karakter van die buurten bewaard blijft.
‘Wijkmakelaar’ Jurienne Hollaard heeft opdracht gekregen van stadsdeeldirecteur Hassan el Houari om
verbeterpunten te verzamelen.

Jurienne begon in januari. Hij heeft veel mensen
gesproken. Jurienne: “Wijkorganisatie Het Oude Centrum
heeft mij goed geholpen. Ik was daar erg blij mee, want
dat gaf mij een beter beeld, met meer details, maar
daardoor heb ik het proces wel vertraagd.“
In de Rivierenbuurt zijn de meeste bewoners via andere
kanalen bereikt. Zo is Jurienne via de app groep van
Rivierenbuurt Groen in contact gekomen met bewoners.
Hij heeft met voormalige en huidige bestuursleden
van de bewonersorganisatie gepraat en ook met de
directeur van het FlexCollege. Tom Verdaat, voormalig
bestuurslid, heeft Jurienne de Verkeersvisie toegelicht.
Deze is een aantal jaren geleden aangeboden aan de
gemeente. Ook spraken ze over de mate van overlast die
door omwonenden van de Geleenstraat wordt ervaren.
Jurienne herkent dit en merkt op “die overlast van
scheurende optrekkende auto’s en motoren en elkaar
ontmoeten bij garages is herkenbaar”.
Ik vroeg Jurienne wat hem opviel in de gesprekken. “Dat
iedereen een hele sterke mening heeft, die passie vind ik
zelf mooi, maar dat maakt de discussie wel lastig en een
uiteindelijke oplossing super moeilijk. Dan ga je voorlopig

weinig samen opbouwen, maar blijf je aanmodderen als
buurt en weet de gemeente ook niet wat wel of niet op
draagvlak kan rekenen.”
Een deel van de informatie die Jurienne kreeg, verwerkte
hij in een concept rapport. De stadsdeeldirecteur besluit
wanneer deze rapportage besproken wordt met alle
bewoners. Kortom wordt vervolgd!
Tot slot vroeg ik hem naar een mogelijk verband met het
wijkbudget voor Rivierenbuurt en Spuikwartier . “Het
wijkbudget project is al eerder uitgevoerd in andere
stadsdelen, maar Stadsdeel Centrum is dit jaar voor het
eerst gestart als pilot: https://stationsbuurtbegroot.
denhaag.nl. Ik hoop dat wijkbudgetten in alle wijken
uitgerold worden, want ik vind het een goede manier om
bewoners meer te laten beslissen over het beleid van
de Gemeente. Wat mij betreft wordt er veel meer door
bewoners bepaald. Maar dat is mijn persoonlijke mening
en eerst zal deze pilot geëvalueerd worden.”
Wendy Eygendaal
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Boeddhistisch
Centrum
Haaglanden

info@tetterosautobedrijf.nl
06 16 842 823

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

Een fijn thuis
was nog
nooit zo
belangrijk
Daarom introduceert Langezaal
NVM Makelaars iets nieuws. De
Langezaal Zoekservice. Schrijf
je gratis in op onze website en
ontvang automatisch als eerste
ons nieuwe aanbod in Regio
Den Haag. Zo ben jij er als
eerste bij als jouw droomhuis te
koop of te huur staat!
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Instellingen en organisaties

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
Tommy Frensch, jeugdwerker
06 10 692 033 t.frensch@zebrawelzijn.nl
Erik Vergeest, jongerenwerker
06 43 395 226 e.vergeest@zebrawelzijn.nl

Klachten/schademeldingen in de openbare ruimte
www.denhaag.nl of tel: 14070 of via BuitenBeter app

Buurtkerk Havenlicht, www.havenlicht.nl
Elke 2e en 4e zondag van de maand 11.30 – 13.00 uur
Zaanstraat 25

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

Casy el Bouhnani, buurtsportcoach
06 22 620 442, casy@buurtsportcoachdenhaag.nl

Wijkagenten
Tamar Pronk: tamar.pronk@politie.nl
Bas Bommezijn: bas.bommezijn@politie.nl
Spreekuur wijkagent
Donderdag van 15.30 – 16.30 uur

Buurtpreventieteam: bpt-rivierenbuurt@live.nl
Buurtvaders: buurtvadersrs@gmail.com
Haags Theaterhuis: www.haagstheaterhuis.nl

Spreekuur wijkagent en Haag Wonen
1e Dinsdag van de maand 19.00 – 20.00 uur
O3 – Zaanstraat 25
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Spuikwartier in een ander
perspectief
Een vriendelijke bewoner van het appartementencomplex Turfhaven gaf ons toestemming om vanaf zijn etage
wat foto’s te maken. Het nieuwe cultuurcentrum Amare met o.a. 4000 m2 aan zonnepanelen voor de opwekking
van energie, 50 in de gevel verwerkte broedkasten voor verschillende soorten vogels en 28 ingebouwde
vleermuisverblijven. https://www.amare.nl/nl/nieuws/11/Duurzaamheid/
Adagio en Bolero vormen samen het bouwproject Sonate. Twee torens zijn in aanbouw en de derde, de Cantate, komt
later op de plaats van het danstheater. In Adagio komen 268 twee-, drie- en vierkamer appartementen. Ook komen
er commerciële ruimtes. Adagio wordt 92 meter hoog. Bolero wordt 84 meter hoog en er komen 188 twee-, drie- en
vierkamerwoningen en 2 commerciële units. Helaas is het deel wat sociale woningbouw moest worden er door de
projectontwikkelaar uitgeschrapt.
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