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Spreekuur 
HaagWonen  
en wijkagent 

 

1ste dinsdag 
van de maand 
19.00—20.00 u 

 

O3 
Zaanstraat 25 

 

24 september  
Wijkfeest  

Deltaplantsoen 
 

Iedereen is  
van harte welkom !! 

 
Meer info ?  

Zie pagina 12 

Spreken 
met de 
politie? 

 
de wijkagent is 

elke dinsdag van 
14.30—16.30  

aanwezig in O3 
 

Zaan-
straat 25 



Colofon 

Wijkkrant Bewonersorganisatie  
Rivierenbuurt/Spuikwartier 

 

18e jaargang - nummer 110 
September 2016 

 
Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt huis 
aan huis bezorgd. 
 
Oplage 3.000 stuks. 
 
Redactie en medewerkers aan deze krant:  
Roy James Döhne 
José Mendels 
Ilse Gales 
Marja de Man 
Joke Wiersma 
 
Drukwerk:  Smiet Offset BV  
Lay-out:      Joke Wiersma  

 
Advertentietarieven 2016: 

Prijs per keer op basis van heel jaar (6x) 
 

Gironummer BRS:NL62INGB0000500394 
 

Riviertje voor vraag en aanbod 
Gratis voor wijkbewoners: 35 woorden 

 
  

Bestuursleden bewonersorganisatie:  

 

Kopij inleveren nr. 111 
Voor 22 september 2016 

Openingstijden secretariaat 

 

        Dinsdag       09.30—12.00 
    Donderdag       14.00 – 16.00 

Wijkkrant  
NIET BEZORGD? 

 

Voor nabezorging kunt u 
uw adres melden aan het 

secretariaat  
 

Tel: 070-820 01 82 
 

Of mail: 
 

info@brs-denhaag.nl 
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INFORMATIE & SERVICE 

Mw. A. Verwaal 
Dhr. A. Feijen 
Mw. I. Khoya 
Mw. I. Gales 
Dhr. R. Maarse 
Dhr. A. van Gool 

Voorzitter 
Penningmeester 
Secretaris 
Beheerder / bestuurslid 
Bestuurslid  
Asp. bestuurslid  

Daan Dak  
Lamgroen 18 
2511 XE Den Haag 

Kim Dak  
A. Vlackstraat 3 
2515 XT Den Haag 

 750 21 10 (Klantadvies) 

1/6 pag. 
1/3 pag. 
1/2 pag. 
1/1 pag. 

€ 
€ 
€ 
€ 

 50,— 
 95,— 
142,50 
265,— 

Klachten /schademeldingen  
In de openbare ruimte 
Verlichting, bestrating, speelgelegen-
heid, ongedierte, grafitti, etc. 
Gemeentelijk Contactcentrum 
www.denhaag.nl  

 14 070 

 
 

Politie geen spoed 
Algemeen: 0900 – 8844 
Politie-Brandweer-Ambulance 
Alarmnummer: 112 

 

Meld Misdaad Anoniem: 
 0800 7000 (gratis) 

  

Dierenambulance Den Haag 
 328 28 28 
Kadavers ophalen 

De Wijs  366 09 09 

 

Woonbedrijf HaagWonen 
Waldorpstraat 120 
 388 03 88 

 

Garage D. Schipper 
Pletterijkade 43 

 385 8386  
 

Tettero’s autobedrijf 
Lekstraat 49 

 385 3892 
 

Algemeen Maatschappelijk 
werk 
Bureau Centrum 
 424 8000 
 

O3 middelpunt Rivierenbuurt 
Zaanstraat 25 
 820 01 82 

 

Jan van Nassauschool 
Zaanstraat 25 

 820 01 83 

 

Zebra  
Zaanstraat 25 
 820 01 84 

 
 

Wijkbus  
 820 01 84 

 

Peuterspeelzaal de boskabouter 
Zaanstraat 25 
 06-43395254  
 

Havenlicht 
Scheldestaat 105  
 415 3027  

 
 

Doktersnachtdienst SMASH 
Voor spoedeisende hulp 
Werkdagen 17.00 – 08.00 uur 
Weekend (vrij. 17.00 - ma. 08.00 uur) 

 346 96 69 
 

Huisartsen 
Gezondheidscentrum De Doc 
Nieuwe Haven 171, 2511 XJ 
Artsenpraktijk van: Vrolijk, Legemaat, 
Stevens, Anema en De Jong 

 382 4777 
 
 

Plicare 
Wijkverpleegkundigen 

 

Apotheek de Volharding 
Boomsluiterskade 
 315 3636.  
 

Apotheek de Doc 
Nieuwe Haven 171 
2511 XJ Den Haag 
 3455005.  
 

Fysiotherapie BBP 
Blessurebehandeling  en -preventie 

Pletterijstraat 31 
 383 9884 
 

De Jordaan mondzorg 
Ammunitiehaven 317 
 3602023 
s.v.p. bellen tussen 9.00 en 16.00 u  
 

Advies– en meldpunt 
Kindermishandeling 
Neherkade 3054 
 346 9717 
www.amk-nederland.nl 
0900-123 1230 (lokaal tarief) 
 

Haagse wijk– en Woonzorg 
Thuiszorg—www.hwwzorg.nl 

 3795000 

 

Woonzorgcentrum  
Rivierenbuurt 
Christoffel Plantijnstraat 3 

 344 6100 
 

Verpleeghuis De Stromenhof 
Scheldestraat 76 A 

 379 3610 
 
 
 
Aanvullingen en verbeteringen 
van deze lijst zijn welkom! 

Marije Berkel 
di.-do.-vr.  

 06-284 49190 

Fieke vd Elsen-
ma.-di.-wo.  

 06-463 611 45 
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Heel Holland Bakt met Emma  
 

Ik maak kennis met Emma. Zij woont in de wijk Leidschen-
veen en doet sociaal werk in de Rivierenbuurt. Begonnen in 
mei 2013 is zij mee verhuisd naar Bredebuurtschool 03 en 
kende dus ook de Boskant. Zij zit nu tegenover mij, omdat 
ik gehoord heb dat zij mee doet in de populaire serie Heel 
Holland Bakt. Ik wil iets meer weten, hoewel zij niets over 
de serie zelf kan meedelen. Emma heeft een Engelse achter-
grond en knipoogt naar de Engelse bakcultuur met natuur-
lijk de Britse kijkcijferhit The Great British Bake Off. 
 
Dus Emma kan bakken en hoe! Heel jong is zij begonnen 
met simpele baktechnieken. Dat kan zowel zoet als hartig 
zijn. Emma kwam er al snel achter dat bakken een zeer uit-
gebreide hobby is. Ze benoemt technieken zoals het bakken 
in de oven, maar bijvoorbeeld ook het laten opstijven in de 
koelkast. Even een moment stilte ... Emma denkt na en 
knikt. Ongeveer drie jaar geleden begon zij met de meer 
moeilijke baktechnieken. Je gaat dan meer richting het am-
bacht en het bakken van banket. En betreedt hiermee ook 
het gebied van de patisserie door de combinatie van smaak 

en kunst. Al het lekkers moet namelijk niet slechts een streling voor de tong zijn, maar ook zeker 
voor het oog. 
 

Dan schudt zij het hoofd en bevestigt dat het niet "moeilijker" is, maar dat je de bakkunst naar een 
hoger niveau probeert te brengen. Zoals bladerdeeg dat je voor het eerst zelf vervaardigt. Niet 
meer uit een pakje! Op een gegeven moment ga je je eigen creativiteit ontdekken en ook steeds 
meer ingewikkelde recepten uitproberen. Zoals ik roep "Macarons!" en Emma lacht voluit en roept 
"Ja, dié! Zijn super om die zelf te maken en in allerlei smaken." En zeker niet zo simpel hoor... 
 

Maakt ze ook taarten? Ja natuurlijk! Zij wordt blij van worteltaarten bakken, en sloffen. Ik vraag 
wat "sloffen" zijn en Emma legt uit dat dat een langwerpige lekkernij is in de vorm van een slof. 
Dan denk ik hardop aan "Sachertort". Weer die gulle lach van Emma. Die staat namelijk op haar 
‘bak-it-list’. Een lijst van dingen die zij nog heel graag wil gaan bakken. Ik knik en denk aan de 
beroemde taart uit Wenen die ik vaak at toen ik in Zwitserland woonde. Chocoladecake, gevuld 
met abrikozenmarmelade en bedekt met en dikke laag chocola-
deglazuur, mmm. We gaan verder met de Spaanse Flan Cara-
mel, het zusje van de Crème Brûlée. Mijn eigen moeder kon 
dat als geen ander en noemde dat "kraampudding", daar deze 
speciaal voor beginnende moeders was en hen kracht gaf. Em-
ma somt de punten uit het recept op en nu is het mijn beurt om 
te knikken. 
 

En hoe ben je dan ... ? Emma heeft zichzelf opgegeven voor 
Heel Holland Bakt. Door een uitnodiging en een selectie kwam 
zij bij de "gelukkige 10" deelnemers. Zij heeft er elke minuut 
van genoten en is blij een hechte familieband te hebben opge-
bouwd met de deelnemers. Wij kunnen genieten van haar bak-
kunsten in de nieuwe serie Heel Holland Bakt vanaf zondag 4 
September op MAX (20.20 uur, NPO 1). Gaan wij zeker doen, 
wensen haar heel veel succes en zullen vaker horen van haar. 
Toch Emma? 
 

Roy James Döhne 2016 



Onderhoud ~ repAratie  ~  
apk- keuring  

Alle merken auto`s 
 

Mobil Service 
GARAGE SCHIPPER & PA 

D. Schipper 
Pletterijkade 43 
2515 SH ‘s-Gravenhage 

Telefoon 070-3858386 

4 

 
Bij uitgebreidere behandelingen krijgt u altijd een begroting. 

Facturen worden in principe rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. 
  

Ingeschreven in de kwaliteitsregisters voor tandarts en mondhygiënist (KRT & KRM) 

   
    Ammunitiehaven 317 
    2511 XL Den Haag 
    tel.  070-3602023 
    www.dejordaan.com 

 

De Jordaan 

Uw tanden en kiezen kunnen 

een leven lang mee! 
  

De tandarts en mondhygiënist zorgen gezamenlijk voor 
onder meer: 

 Goede mondgezondheid door preventie en 
voorlichting 

 Periodieke controles, vullingen, kronen e.d. 
 Prothesen 
 Poetslessen en periodieke controle op de Jan 

van Nassauschool 
  

Kinderen zijn welkom, vergoeding vindt plaats vanuit de 
basisverzekering. 
  

http://www.dejordaan.com
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Rivierenbuurt 

 
De geplande kerstmarkt van 10 december be-
gint vorm te krijgen. De beschikbare kraam-
pjes worden gegroepeerd in verschillende 
pleintjes. Gedeeltelijk in het buurthuis O3 en 
gedeeltelijk buiten. Ze zijn onderverdeeld in 
een Ontmoetings- Show- Verkoop- Muziek- 
Knutsel- Ontmoeting- en Snackplein. De in-
schrijving voor buurtbewoners staat open voor 
een eigen kraampje. Heb je iets te verkopen? 
Wil wat laten zien waar je trots op bent? Jezelf 
presenteren aan buurtbewoners? Muziek ma-
ken? Meezingen in een gelegenheidskoor? 
Geef je dan op via een SMS-bericht op  
06-19800406 of mail je gegevens naar kerst-
markt@havenlicht.nl. Zie voor meer informa-
tie www.havenlicht.nl/kerstmarkt 
 
 

Roel de Wilde / John Verhoeff 

Historische wijkwandeling 
 
Afgelopen juni was de wijkwandeling een succes. Met een 
volle groep van 15 , voornamelijk nieuwe, wijkbewoners 
langs allerlei markante punten gewandeld. 
Het was goed om elkaar en de buurt beter te leren kennen.  
Omdat er wijkbewoners op de wachtlijst zijn geplaats komt 
er een twee ronde  
op zaterdag 8 oktober 2016 in de middag.  
Wil je meewandelen?  
Geef je dan snel op, er zijn nog 10 plaatsen beschikbaar!  
SMS je gegevens naar 06-19800406 of mail naar 
www.info@havenlicht.nl 
 
Roel de Wilde 

Op zaterdag 24 september is het nationale burendag.  
U bent dan van harte uitgenodigd om ons mooie gerenoveerde pand 
te komen bekijken.  
 
Wij stellen het kindercentrum Dikkie Dik open voor iedereen die 
nieuwsgierig is hoe er van binnen uitziet en kunnen u nader informe-
ren over ons kindercentrum. Wij vertellen u graag over onze activi-
teiten. U kunt vanaf 11.00 uur binnen lopen en voor de kinderen 

worden leuke activiteiten georganiseerd. U komt toch ook? 
 

Wij zien u graag op zaterdag 24 september bij Dikkie Dik aan de Zwarteweg 75. 

mailto:kerstmarkt@havenlicht.nl
mailto:kerstmarkt@havenlicht.nl
http://www.havenlicht.nl/kerstmarkt
http://www.info@havenlicht.nl


 

Mooie zomer  
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Tis weer voorbij ... 
 
Wij kennen allen de meezinger "Tis weer voorbij die mooie zomer". Soms neuriet de kleine pessi-
mist in me dat gedenkwaardig refreintje, als het na een paar mooie zomerse dagen ineens veran-
dert en de donder aankondigt dat er onweer en regen in aantocht is. Belachelijk natuurlijk, net als 
die zwaluw die nog geen zomer maakt. Ergens half maart krijg ik dat lichte gevoel, want de don-
kere dagen worden weer levendig. Nee, het is geen vreemd verschijnsel, maar een psychische ge-
zondheid die gepaard kan gaan met een dip of juist blijde gevoelens. Ik blijf het wonderlijk vinden 
dat het weer invloed heeft op ons gemoed. Dat is heel natuurlijk en misschien ook wel goed om 
daar zo nu en dan bij stil te staan. Daarom heb ik deze column gewijd aan een paar gedachten over 
de afgelopen zomer. Zowel van me zelf als van een paar mensen uit de Rivierenbuurt. Ook omdat 
deze zomer van 2016 een heel aparte zomer was over de gehele wereld. Waar het enorm droog 
altijd is, kwam de regen met bakken tegelijk uit de hemelen. Tyfonen en andere griezelige lucht-
ruimmonsters raasden onaangekondigd over het land. En waar de parasollen bescherming bieden 
tegen overmatig zonlicht was het luchtruim geheel grijs gekleurd en de parasollen overbodig.  
 
Gelukkig heeft Ilse Gales, onze indische tante in de redactie, bestuurslid van de bewonersorgani-
satie en veelwetend waarneemster , weinig te doen gehad met deze overbodige payungs/
parasollen. Zij maakte nasi goreng voor wel 60 man en 60 loempia's. Met hartstocht bereid en re-
ken maar dat de oudjes gesmuld hebben. Dat was begin juli met de afsluiting in het Eetcafe voor 
ouderen, in de Brede Buurtschool Plus 03. Daarna zijn de vakanties begonnen. Ook Emma Bau-
ling (lees elders meer in ons interview met haar) heeft veel gedaan op eet-gebied. Zij nam deel aan 
de populaire serie Heel Holland Bakt die vanaf zondag 4 september uitgezonden wordt op Max. 
Voor Emma veel voldoening, creativiteit en een hechte band met alle deelnemers. Ondanks de zo-
merse koelheid en het natte weer die de kookkunsten binnen de tent heel spannend maakte. Zij 
lacht nu om de grillen van het weer. 
 
José Mendels van de redactie en eind-redactie medewerkster aan het krantje, beleefde de zomerse 
dagen in een herfstwolk van gruis. Volop herbouw, nieuwbouw en sloop in het Spuikwartier, de 
Maastraatlaantjes, nieuwe brug op Het Zieken, het Schenkviaduct enz. Had de winter al een 
herfstachtig karakter, het voorjaar aansluitend met de zomer zorgde voor die deken van gruis over 
de hele Rivierenbuurt. Zelfs over de meubels en op de vensterbanken danste het gruis, dat tevens 
van de planten afgespoeld moest worden. Ze snakte naar frisse lucht die tenslotte begon door te 
komen door de sloop van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Al was het maar het nu vrije 
zicht in haar straat in een herfstwolk van gruis. Jose zucht en veegt het gruis van de tuinstoelen ... 
 



 

Weer voorbij ... 
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Tim Kolmus werkt voor de stichting Zebra. Als projectcoördinator/jeugdwerker hoort hij bij het 
team van docenten, workshopbegeleiders en vrijwilligers van de "zomerschool" in de Brede 
Buurtschool Plus 03. In de periode 8 augustus t/m 18 augustus heeft Tim met plezier zijn zomer 
beleefd. De Rivierenbuurt kinderen konden met hun ouders meedoen aan de zomerschool. Niet 
enkel taal- en rekenvaardigheden worden daar gestimuleerd, ook is er voldoende ruimte om aller-
lei talenten van de kinderen te onderzoeken en aan te moedigen. Er zijn zelfs educatieve uitjes, 
workships, taaleducatie en andere ervaringen waar het hele team van Zebra-welzijn zich voor in-
zet. "Met veel genoegen voor wel 100 kinderen, zon of geen zon!", roept Tim. 
 
Joke Wiersma, eveneens redactie en administratief medewerkster en tevens coördinator van ons 
krantje, vond deze zomer net zo wisselvallig als het weer maar kan zijn. En heeft gewerkt in het 
nieuwe huis van haar oudste dochter, waardoor ze merkte dat spierpijn en gigantische vermoeid-
heid haar bijna velden. Dus op naar het Haagse Strand met precies de goede dagen van zon en zee. 
Daar hoef je niet naar een ver strand elders in buitenland voor af te reizen! Joke vloog even in de 
stress toen in Turkije de mislukte coupe werd gepleegd, omdat haar jongste dochter in de buurt 
van Istanbul vertoefde. Gelukkig keerde zij heelhuids weer naar Den Haag. De regen- en herfst-
achtige zomerdagen die volgden konden daar geen afbreuk aan doen. Joke gaat nog even op de 
fiets rond in Drente met de galm van "Tis weer voorbij die mooie regenzomer!". 
 
Dan even aandacht voor de nieuwe aanwinst voor de redactie van de Rivierenbuurt Wijkkrant. Zij 
heet Hetty Gijzen en is in de winter verhuisd naar de Rivierenbuurt. In de lente is zij op ontdek-
kingstocht gegaan in de buurt. "Het schrijven voor de wijkkrant is een stimulans om de wijk te le-
ren kennen.", vertelt zij. En zij vindt het ook opvallend dat de mensen een stuk vrolijker zijn wan-
neer de zon begint te schijnen en de dagen gaan lengen. De levendigheid rondom doet haar genie-
ten. Kinderen die gezellig kabaal maken in de speeltuin, mensen die hun meubilair buitenhuis zet-
ten incluis de inhoud van hun koelkast. Het is ook weer BBQ tijd, roosteren van het vlees buiten. 
De automobilist geeft een fietser voorrang en de wijkagent waarschuwt voor inbrekers. Het valt 
Hennie op dat het geluid van het Bruce Springsteen concert ver reikt tot bij haar huis, net als het 
vuurwerk van Scheveningen. Niets is raar en dus prima vertoeven ... 
 
Maar... het kon wel gekker. De regentijd op het godeneiland Bali is van eind oktober tot eind 
maart. Dat was dit jaar anders, toen ik er was. Er is in de maanden juni en juli méér regen gevallen 
dan in het hele regenseizoen. De regenbuien zijn berucht in de tropen! De net zo beruchte Indische 
Oceaan had een onmetelijke kracht die enkele keren met enorme kracht de boulevard bereikte. 
Geen tsunami, maar gewoon een gigantisch krachtige zeestroom die de golven voor zich uit stuw-
de. Zonnebrillen, boekjes, slippertjes, tassen, handdoeken... van alles dreef in het rond en de beach 
boys renden van hot naar her om de spulletjes bij elkaar te vergaren en bij de eigenaar terug te 
brengen. Ze knikten en riepen dat er "nieuwe tijden" aanbreken. Ik knikte mee en ging met één 
slipper naar het hotel. 
 

't Is weer voorbij die mooie zomer  
Die zomer die begon zo wat in mei  

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  
Maar voor je 't weet is heel die zomer  

Al weer lang voorbij 
 

Roy James Döhne 
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Zelfde schrijfster 
met andere ver-
halen.  
Vanaf nu ga ik u 
vertellen wat ik 
zie of hoor    
“in de buurt”.  
Dat zal vaak 
gaan over onze 
eigen Rivieren-
buurt, maar 
soms ook over 
iets wat elders is 
gebeurd, bij-

voorbeeld in het centrum of op een van de twee 
stations. Zeker is dat het zal gaan over een 
plek die u kent. 
 
Het spoor bijster 
 
Door alle werkzaamheden in de buurt reden 
ook de trams een andere route. Dat vond ik  
heel prettig, want bij “mijn” halte, het Wete-
ringplein, stopten 5 trams, namelijk 16, 17, 1, 
 9 en 5. En het was voorheen altijd alleen 17, 
dus ik was wel blij met zoveel vervoer voor de 
deur.  
Maar ja, het was allemaal tijdelijk en dus 
wordt nu langzaam aan alles anders.  
Lijn 9 rijdt weer over het Spui en de rest zal 
heel snel volgen.  
Lijn 17 heeft een mooie nieuwe tram, maar: hij 
rijdt een hele andere kant uit. Wel naar Wate-
ringen, maar niet (meer) naar het Statenkwar-

tier. Hoe kom ik nu nog bij het Gemeentemu-
seum? Nou, met lijn 16 dus, maar ik vrees dat 
ze die straks niet meer laten rijden langs het 
Weteringplein. Dan moet ik met lijn 17 naar 
lijn 16 en dus overstappen. 
Bij het Centraal Station zijn nog steeds 2 hal-
tes: 1 tegenover het station en 1 bij halte Rijn-
straat (rechts om de hoek). Fijne halte, alleen, 
ook daar is het weer gewijzigd. Ik stap in lijn 
5, maar die ging niet naar het Weteringplein, 
maar naar Scheveningen, het schijnt de strand-
expres te zijn. Gelukkig vroeg ik aan de chauf-
feur of hij naar het Weteringplein ging, en hij 
zei dus: nee naar Scheveningen en eerlijk ge-
zegd: ik geloofde de man niet eens. Ik vroeg 
ook: “Echt waar?” en keek hem ongelovig aan, 
maar hij leverde het bewijs door richting Ma-
lieveld te rijden. 
 
Ben ik de enige die hier last van heeft? Ik durf 
niet meer in te stappen zonder te vragen waar 
we heen gaan. Op het Weteringplein staat bij 
de 2 haltes een bord met nadere informatie 
over de augustus maand. Ik heb het  meerdere 
malen gelezen, er staat veel informatie op, 
maar nu heb ik nog steeds geen benul van wat 
er precies veranderd is. 
 
Het zou zo langzamerhand fijn zijn dat ik weer 
weet welke tram waar stopt en dat dat voor 
langere tijd zo blijft.  
 
Trouwens: Ik ben gaan lopen naar het Wete-
ringplein die laatste keer. Lopend kan ik de 
weg wel vinden en het is nog gezond ook, 
maar ik begrijp ook wel dat dat niet voor ie-
dereen een oplossing is. 
 
Laten we maar hopen dat alles weer goed eh.. 
op de rails komt.  
 
Ik vertrouw erop, want uiteindelijk doet de 
HTM het al jarenlang prima. 
 

Marja de Man 
 

 

IN DE BUURT 7  
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Woonzorgcentrum 

De redactie van de wijkkrant was op bezoek bij Woonzorgcentrum Rivierenbuurt aan de 
Christoffel Plantijnstraat en sprak met een van de activiteitenbegeleidsters, Annemarie 
Pouw. Vol enthousiasme vertelt ze over het huis, de bewoners en de fijne sfeer waarin ze 
haar werk doet.  
 
Annemarie loopt eerst met me door het gebouw. Het is een kleinschalig centrum dat onderdak 
biedt aan ongeveer 60 bewoners en er zijn tevens een paar logeer- /hotelkamers. Het ziet er sfeer-
vol uit en de restaurantruimte is gevuld met bewoners die zo meteen een warme maaltijd krijgen. 
Trots kan men zijn, want de keuken is goed. Dit blijkt uit de waarderingen met de Gouden Bordjes 
in de afgelopen drie jaar. ‘Een waardering voor excellentie van de maaltijdvoorziening in de oude-
renzorg’, zoals de organisatie het benoemd. Met in het Comité van Advies o.a. de bekende Haagse 
chef-kok Pierre Wind. In het huis is ook een prachtige tuin waar je goed in de luwte kunt zitten of 
Jeu de Boules kunt spelen.  
Het huis is ruim 30 jaar geleden gebouwd en in gebruik genomen. De samenstelling van de bewo-
ners is heel gevarieerd qua culturen. Dit kan ook worden gezegd over het personeel dat een afspie-
geling is van het huis en de wijk.  
 
Annemarie vertelt met veel enthousiasme en ze straalt uit dat ze stampvol met plannen zit. Haar 
uitdaging is vooral hoe je mensen in beweging krijgt. ‘Het maakt niet uit wat, er is genoeg te be-
denken, maar bezig blijven is goed voor je gezondheid’. De een is totaal gek op koken, de ander 
kan twee uur achter elkaar in volle concentratie schilderen. Zo zie je ook dat mensen op een feest, 
zoals laatst op het Kwaku-feest (viering afschaffing slavernij), voluit met elkaar beginnen te dan-
sen door de zaal en in de tuin. ‘De kunst is ook om erachter te komen wat mensen graag willen 
doen, iets passend aan te bieden en hen daar in te ondersteunen’, vervolgt Annemarie haar verhaal. 
Zo zijn ze met een groep bewoners in het Escher museum geweest, bezochten ze de musical van 
groep 8 en het optreden van Willeke Alberti in buurtgebouw O3. Binnenkort gaan ze met elkaar 
naar de Haagse Markt, maar ook het kattencafé is genoemd als uitje, aldus Annemarie.  
 
Op deze manier komen de bewoners er eens lekker uit. Maar uiteraard is er ook van alles in het 
huis zelf te doen, zoals yoga, tai chi, gymles, bingo en meer. Er is, naast een winkeltje voor dage-
lijkse behoeften, ook een shop voor 2e handskleding en brei- en haakwol. Iets waar zeker behoefte 
aan is. Vrijwilligers zijn welkom om hierbij nog wat te helpen, zodat deze winkel wat vaker open-
gesteld kan worden. Vind je dit leuk? Loop even binnen en meld je aan.    
Het is misschien niet zo bekend, maar het centrum biedt ook een open huis voor de buurt. Je kunt 
er binnen lopen en een kop koffie drinken, je kunt meedoen met een spelletje Jeu de Boules, een 
biljartje spelen, aansluiten bij de yoga of de tai chi, een klei-workshop volgen ofwel je voeten laten 
verzorgen door een pedicure. Het is allemaal mogelijk. De medewerkers en bewoners van het 
Woonzorgcentrum ‘De Rivierenbuurt’ zien u graag een keer binnenlopen.  
 
 
Hetty Gijzen   
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