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Spreekuur 
HaagWonen  
en wijkagent 

 

1ste dinsdag 
van de maand 
19.00—20.00 u 

 

O3 
Zaanstraat 25 

 Opening  
FlexCollege 

(zie pagina 15) 
 

3 november 
15 tot 17 uur 

 
Iedereen van harte  

Welkom!  

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 111 
Oktober 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. 112 
Voor 10 november 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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Anya van Hees  

“Prettige buur(t) begint bij jezelf”. 
Anya van Hees, opbouwwerker Rivierenbuurt bij Zebra Welzijn. 

 
Anya van Hees volgt Connie Slutter 
op als opbouwwerker in de Ri-
vierenbuurt. Per 1 september jl is 
Anya aan de slag gegaan bij Zebra 
Welzijn vanuit de locatie O3. In de 
wijk staat O3 bekend als een plek 
waar Ontwikkelen, Ontdekken en 
Ontmoeten centraal staan. En Anya 
onderschrijft deze helemaal. 
 

Anya is geen onbekende in het wel-
zijnswerk. Niet alleen in Den Haag, 
ook in Katwijk werkt zij bij een wel-
zijnsorganisatie. Zij is een mensen-
mens en heeft een directe aanpak. 
“Op 3 hoog achter een computer zit-
ten is niets voor me. Ik wil zoveel 
mogelijk bewoners ontmoeten en dat 
kan alleen als ik in de wijk zichtbaar 
ben.” Anya typeert haar werk in het 
algemeen als een ‘coach in een leren-
de omgeving’. Het ondersteunen en 
verbinden van bewoners is de kern 
van haar werk. “Even een praatje op 
straat met een bewoner kan  mis-
schien al heel veel betekenen voor die 
persoon. Maar het mooiste is natuur-
lijk als bewoners elkaar kunnen ont-
moeten, een gezellig praatje met el-

kaar maken bij een kopje koffie. Onderlinge verhoudingen in de wijk kunnen alleen maar beter 
worden als de buren elkaar zien en spreken. Ook als het even niet goed gaat, op straat of met el-
kaar.”  
 
Daarom is Anya blij met de locatie O3. “In elke wijk zouden dit soort plekken moeten zijn waar 
iedereen welkom is; ongeacht hun afkomst en religie”. Een plek waar bewoners informatie kunnen 
halen, hun signalen kunnen doorgeven, waar organisaties en bewoners elkaar kunnen vinden maar 
vooral voor onderlinge ontmoetingen. “Juist in deze wijk, de Rivierenbuurt, waar bijvoorbeeld fy-
sieke verandering als nieuwbouw plaatsvindt, kan de plek O3 belangrijk zijn om “oude” en 
“nieuwe” bewoners elkaar te laten ontmoeten.”  
Ook daarom is Anya blij met de actieve bewonersorganisatie in Rivierenbuurt.  
Anya noemt deze actieve bewoners de ‘parels van de wijk’.  
Van hun inzet en kennis kan zij als de nieuwe opbouwwerker alleen maar beter worden.  
 
Kennis maken met Anya? Bel, mail of kom gewoon langs! 
 
Contactgevens Anya van Hees  
Telefoon: 06 19140233                  
Mail: a.vanhees@zebrawelzijn.nl  
Werkdagen: donderdag en vrijdag 
Locatie O3 
Zaanstraat 25, 2515 TM  Den Haag         
070 8200182/83                                                  

mailto:a.vanhees@zebrawelzijn.nl


Onderhoud ~ repAratie  ~  
apk- keuring  

Alle merken auto`s 
 

Mobil Service 
GARAGE SCHIPPER & PA 

D. Schipper 
Pletterijkade 43 
2515 SH ‘s-Gravenhage 

Telefoon 070-3858386 
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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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De volharding.  

5 jaar Locatie De Doc 
 
Maandag 3 oktober is het al weer 5 jaar geleden dat 
Apotheek de Volharding (toen nog Azivo) een depen-
dance opende bij de dokterspost van De Doc. Inmiddels 
zijn er veel patiënten en omwonenden die weten dat we 
er zijn. Je kunt gelijk je recept ophalen als je bij de dok-
ter bent geweest en als het niet op voorraad is, wordt het 
meestal dezelfde dag nog bezorgd. De communicatielij-
nen tussen de apotheek en de dokter zijn kort; dat ten gunste van de patiënt. 

 
Om de dag te vieren krijgt u tot 1 november 
20% korting (code: 5jaardedoc) op Vichy en 
la Roche producten via onze speciale website: 
www.volhardingwebshop.nl. 
Wij danken onze klanten voor het vertrouwen 
in onze apotheek en wij hopen u nog vele ja-
ren op deze manier van dienst te kunnen zijn. 
 
Team De Doc,  
Loes, Mariska, Sylvia, Arianda, Mimount en 
Jannie. 

advertentie 
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KINDERRAAD 

Op woensdag 5 oktober was het de Haagse opa- en omadag.  
 
De kinderraad had 125 rozen om uit te delen aan de opa’s en oma’s van de Rivierenbuurt. 
Eerst gingen we naar de ouderensoos in O3.  
De mensen vonden het heel leuk om een bloemetje te krijgen. 
 
Daarna gingen we naar het woon- zorgcentrum.  
Daar werden we hartelijk ontvangen en onder begeleiding gingen 
we alle kamers af  
om de rozen uit te delen. 
 
Na afloop kregen we nog wat te drinken in de tuin.  
Het was een hele geslaagde actie met een hoop blije gezichten! 
 
Groetjes van de kinderraad! 



 

China en Den Haag 
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China en Den Haag 
 

Het is een mooie nazomerse dag. Opgetogen loop ik het Ministerie van Buitenlandse Zaken bin-
nen en verheug me op de enigszins oeroude connectie van Oost en West, China en Den Haag. Die 
probeer ik te versterken in dit interview. Eerst een speciaal gesprek deze keer met Wicher Slagter, 
die Chinese Taal en Cultuur studeerde aan de Universiteit Leiden (1981-1987). Tijdens zijn stage 
tijd 1986 wordt een reis naar Taiwan ondernomen en die link naar de Verre Oost is versterkt. 
Want eenmaal afgestudeerd vertrekt Wicher naar Azië. Voor zijn job als journalist vertoeft hij en-
kele jaren in Taiwan (1988-1992) en doet ook nog één jaar studie Chinese Geschiedenis aan de 
Peking Universiteit (in verband met een uitwisselingsprogramma). De interesses gelden China en 
de economie, de zakenwereld, de kunst en de schilderijen. 
 

Chinees sprekend? Dat is natuurlijk mijn vraag, waarop Wicher knikt en mij vertelt dat het de taal 
der Mandarijnen is, die hij spreekt. Ofwel de verzamelnaam van alle Mandarijnse variëteiten, het 
Guanhua, taal der ambtenaren/mandarijnen, genoemd. Het meest gesproken is het Standaardman-
darijn, ook onderwezen op scholen. Alle andere Chinese talen (en dat zijn er een heleboel) zoals 
het Kantonees, zijn dialecten afwijkend van het standaard. Hij benadrukt dat er meerdere wester-
lingen studeren aan de Universiteiten in dit Mandarijn, als hij iets later met een attaché telefoneert 
in perfect Mandarijns. Omdat ik ietwat verbaasd kijk een westerling rap te horen praten in deze 
moeilijke, onmogelijke taal. 
 

Wanneer Wicher een interne opleiding op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland 
heeft voltooid wordt hij uitgezonden naar China door het Ministerie B.Z. Daar woont en werkt hij 
3 1/2 jaar voor de Nederlandse Ambassade. Vanuit Beijing bezoekt Wicher vele plekken, zoals het 
wereldberoemde Terracottaleger. Dat zijn ongeveer 8000 terracottafiguren die als grafgiften zijn 
meegegeven aan de eerste keizer van China. In 1974 werden deze ontdekt door boeren. Ik vraag 
naar de Pekingmens die bekend zou zijn met het gebruik van vuur. Ja, de plek van deze bijzondere 
vondst van een ondersoort van de uitgestorven mensensoort uit die tijd heeft Wicher eveneens be-
zocht. Hoewel het enkel replica's betreffen die de Pekingmens voorstellen ... en het was inderdaad 
een menssoort die vuur gebruikte. 
 

Dit laatste deelde Wicher mij mede toen ik zijn vrouw Jenny Slagter-Lee interviewde vlak voor de 
opening van haar galerie Boyuan Art House in 2010 in de Rivierenbuurt ('t Haegsch Hof). Wicher 
staat haar galerie met raad en daad bij. Mij adviseerde hij het boek "Het verschijnsel mens"  
(P. Teilhard de Chardin, 1881) aan te schaffen als ik meer over het phenomeen van de evolutie 
wilde lezen. Ik nam het met dank ter harte. 



 

China en Den Haag 
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De archeologen en paleontologen zijn mijn achtergronden geworden voor mijn zelfstudie en on-
derzoek naar de oervormen van de mens. Dat verwerk ik in mijn schilderijen, met name de vrou-
welijke en mannelijke karakters. Wicher legt zijn vinger op het feit dat wij niet allemaal achter 
elkaar op de aarde zijn gekomen en dat de moderne mens in golven van evolutie moet zijn ontwik-
keld van vele miljoenen jaren. Ik begrijp het, al is het moeilijk te vatten. Wij hebben al enorme 
moeite om onze overgrootouders te lokaliseren. 
 

Uiteraard is het een keihard feit gebleven dat de Afrikamens beschouwd wordt als onze verste 
voorouder (rond de drie miljoen jaar oud), met de Pekingmens en de Javamens als respectievelijk 
de daaropvolgende soorten. De zojuist genoemde Franse priester Teilhard de Chardin is debet ge-
weest aan de ontdekking van deze Pekingmens. In zijn werken en brieven is deze man niet slechts 
een fantastisch auteur, maar getuigt van een wijsgerig denker van groot formaat. Zijn theorie dat 
de soorten zich uit elkaar, en uiteindelijk dus uit één "oersoort", ontwikkeld zouden hebben, moet 
een gemengd gevoel veroorzaakt hebben zo'n 125 jaar gelee. 
 

Ook de beschouwing van de Franse priester dat de natuur zich kan verinnerlijken, vind ik zeer 
trendy vandaag de dag. Enthousiast ben ik dit boek ingedoken, hongerig naar meer. Wicher  voelt 
vermoedelijk dit enthousiasme en geeft mij de naam van Jared Diamond. Zijn boek "Guns, Germs 
and Steel"over de ongelijkheid in de wereld is zojuist binnen gekomen op mijn adres.  
"Het verschil van allerlei volkeren is veroorzaakt door de geografische, klimatologische en bacte-
riologische factoren" lees ik. Het "bewijs" van enige speling van de natuur, incluis allerlei oorza-
ken, heet voor mij Indonesië, met Java en Bali voorop. Misschien omdat mijn ouders getrouwd 
zijn in Mojokerto, het dorpje waar de schedel van een heus Javamensenkind is opgegraven.  
Ik hou van toevalligheden en merkwaardigheden. En een beetje bijgeloof kan geen kwaad, toch? 
"Oost en West" galmt door mijn hoofd. 
 

Wicher speelt piano, heeft eigen composities gecreëerd, wordt betrokken bij allerlei zaken als di-
plomaat, marketing en economisch adviseur en heeft een bijzondere rol gespeeld als het plaatsver-
vangend hoofd van de missie van de EU-delegatie in Moldavië en Oekraïne. Een indrukwekkende 
staat van dienst! Bedankt voor dit interview, succes in al je toekomstige bezigheden, werk en met 
Boyuan Art House. Groet aan Jenny Lee ... 

Roy James Döhne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 31 oktober, iedere maandagavond 20.00 
Biodanza in O3 

 
Wijkbewoonster Lucia Lindner gaat biodanza geven in de mooie speelzaal van O3. De zaal heeft 
een goede vloer en een mooi ingebouwd geluidssysteem. Biodanza is een speelse dansvorm waar 
je heel vrolijk van wordt. Je danst beurtelings met de hele groep, met zijn twee of alleen op mu-
ziek vanuit de hele wereld en van alle tijden. Het is een dans voor geestelijke en lichamelijke ge-
zondheid, overgewaaid uit Latijns-Amerika, en geen dans om uit te voeren voor publiek. Lucia is 
cultureel antropologe en heeft drie jaar een opleiding gevolgd om biodanza te kunnen geven.   
 
Voor meer informatie kun je bellen met Lucia op 0624558217 of kijken op www.lucialindner.nl. 

http://www.lucialindner.nl
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Beeldimpressie 
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Wijkfeest 
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Kerstmarkt Rivierenbuurt 10 december  
van 15:00 – 21:00 
 

Hoewel het nog geen Kerst is melden zich steeds meer buurtbe-
woners en organisaties aan voor een stand, workshop en kerst-
koor. Daar word ik als medeorganisator blij van! Er zijn nog 
stands beschikbaar voor de verkoop, om iets te laten zien waar je 
trots op bent, je organisatie te presenteren en een workshop van 
maximaal één uur te verzorgen. Ook zijn er nog mensen nodig die mee willen zingen in het 
kerstkoor. Meld je aan via info@havenlicht.nl of sms je aanmelding naar 0619800406. 
Houd in ieder geval 10 december vrij om een bezoek te brengen aan de kerstmarkt in het O3 
gebouw! Gezien de aanmeldingen tot nu toe belooft het een gezellige informatief en ontspan-
nen kerstmarkt te worden.  
Zie website www.havenlicht.nl/kerstmarkt voor de aanmeldingen tot nu toe. 
Roel de Wilde, John Verhoeff 

mailto:info@havenlicht.nl
http://www.havenlicht.nl/kerstmarkt
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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. 
 
In de buurt 8 – Herfst 
 
En toen was het opeens weer HERFST. We 
zaten nog tot en met september volop in de 
zon en genoten van het mooie weer allemaal, 
maar langzaam aan is er een omslagpunt op 
komst. Er valt weer regen en het stormde voor 
het eerst. Ik heb mijn winterkleding weer ge-
zocht en gevonden: dikke jas, petje, das.  
 
Maar de herfst heeft ook zijn charme. De bla-
deren krijgen prachtige kleuren, rood, geel, 
groen, bruin en in zoveel verschillende tinten. 
Echt om van te genieten en als ze zijn afgeval-
len: om er door heen te lopen. Dan kraakt het 
onder je voeten. Heerlijk ook om er in te 
schoppen, maar wel een beetje voorzichtig, 
want je weet nooit wat er onder ligt en natte 
bladeren kunnen ook glad zijn, dus pas wel op!  

In de Pletterijstraat zie je ineens midden op 
straat vogels pikken in de afgevallen hazelno-
ten. Het geeft wel wat rommel, maar toch vind 
ik het vooral leuk. Ik bedoel: Hazelnoten! Tot 
een paar jaar geleden wist ik niet eens dat deze 
boomsoort in Nederland groeide. 
 
Het is weer tijd om binnen te blijven. Lekker 
bij de CV of de kachel dat kan natuurlijk in je 
eentje thuis met een kopje thee of koffie of een 
wijntje, maar in de wijk zijn ook genoeg mo-
gelijkheden om samen te zijn. Bijvoorbeeld in 
O3, de school in de Zaanstraat, waar natuurlijk 
ook het wijkcentrum in zit. De O3 wordt druk 
bezocht voor het 2 wekelijkse eetgebeuren 
(woensdag en vrijdag). Er wordt eerst een spel 
gespeeld, meestal bingo volgens mij, maar dat 
weet ik niet exact. Daarna wordt er gezamen-
lijke gegeten.  Er komen veel mensen met de 
buurtbus naartoe als lopen te ver is.  
 
Ook is er een bakje koffie of thee te verkrijgen 
in Woonzorgcentrum de Rivierenbuurt in de 
Christoffel Plantijnstraat. Daar kan je een 
praatje maken met de bewoners of gewoon 
even wegkruipen in een stoel en rondkijken 
wat er zoal gebeurd.  
 
Een andere leuke plek om naar toe te gaan is 
eetcafé Mileya’s Corner op het Weteringplein. 
Voor een drankje, een gezellig praatje of een 
snack of hapje eten kan je 4 dagen per week 
terecht. Woensdag zijn ze gesloten. Op zater-
dagavond is er vaak – vrijwel altijd – de moge-
lijkheid om van een maaltijd te genieten. 
Meestal is het in  buffetvorm (zelf langslopen 
en de hapjes die je lekker vindt kiezen). Ze 
hebben elke keer een ander thema, zoals bij-
voorbeeld griekse avond, spaanse avond, iets 
leuks met Valentijn of met Halloween enz. 
Hiervoor moet je je wel vooraf aanmelden en 
dan kan je meteen naar de kosten informeren.  
 
Kortom de herfst en daarna de winter:  
we komen er vast weer goed doorheen! 
 

Marja de Man 
 
 

 

IN DE BUURT 8  

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://static.vinkacademy.nl/wp-content/uploads/herfstbladeren-700x466.jpg&imgrefurl=https://vinkacademy.nl/fotografietips/zeven-tips-voor-het-fotograferen-van-de-herfst/&docid=-q3Vau0POOL7KM&tbnid=5HVaZ06iQ1uy6M:&w=700&h=
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Flexcollege 

Het FlexCollege opent de deuren!  
 
Het FlexCollege is de bovenschoolse voorziening 
van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland 
West, waar ruim 60 scholen voor voortgezet onder-
wijs aan verbonden zijn. Op het FlexCollege wor-
den leerlingen geplaatst die op hun eigen middelba-
re school zijn vastgelopen. Zij ontvangen op het 
FlexCollege naast onderwijs een uitgebreid zorg- en 
trainingsprogramma, wat hen in staat stelt na een 
periode van maximaal 2 jaar uit te stromen naar een 
kansrijk regulier onderwijstraject. Zo stromen leer-
lingen door naar opleidingen op het MBO, voortge-
zet onderwijs of een leerwerkplaats. 
Afgelopen zomer is het FlexCollege verhuisd van 
het Regentessekwartier naar de Rivierenbuurt, ge-
vestigd in de oude Jan van Nassau-school. Het ge-
bouw is volledig gerenoveerd en in ere hersteld, en 
heeft met de komst van het FlexCollege een ge-
schikte nieuwe functie gekregen.  
 
Op 3 november aanstaande zal het FlexCollege offi-
cieel worden geopend.  
Geïnteresseerden zijn van harte welkom  
om het gebouw en de organisatie te leren kennen  
op deze middag, van 15.00 tot 17.00.  
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Rivierennieuws 

Ondergrondse afvalbakken  
 
Al twee jaar ben ik het, een heuse ‘ondergrondse 
afvalbak adoptant’.  
Vanaf het moment dat ik aan het Weteringplein 
kwam wonen waren er problemen rondom de 
twee ondergrondse afvalcontainers die voor mijn 
deur stonden.  
Vooral tijdens de zomervakantie stoorde me dit 
enorm. Rond een uur of 5 wakker worden van 
schreeuwende meeuwen, dat was nog erger dan de 
reguliere wekker.  
 
Na talloze telefoontjes richting de gemeente werd 
mij gevraagd of ik adoptant wilde worden. Als 
adoptant krijg je een sleutel van de container en 
een prikker om omliggend vuil weg te halen. Een 
flinke uitdaging want soms is het, ondanks de vele andere containers op loopafstand, dagelijks een 
afvalfeestje rondom de twee containers op het Weteringplein.  
 
Ik vind het leuk om mijn bijdrage te leveren aan een schone buurt, ik vind gewoon dat onze buurt 
er zoveel mooier uitziet als het schoon is! Ik maak regelmatig de zijkant van de afvalbakken open 
om geklemde zakken los te drukken, te volle zakken in de bak te krijgen en karton erin te proppen.  
 
Maar de laatste tijd lijkt zich een ander probleem voor te doen. De omgeving rond de afvalbakken 
staat constant vol met gedumpte meubels, matrassen, soms zelfs hele bedden. En dit terwijl de 
kringloop winkel nog geen 200 meter verder zit én de gemeentelijke grofvuildienst gratis is!  
 
Misschien heel naïef, maar ik geloof er echt in dat mijn buurtbewoners het grofvuil rondom de af-
valbakken zetten met een goeie intentie, immers kunnen spullen altijd hergebruikt worden.  
Daarom zou ik jullie allemaal willen oproepen om je spulletjes naar Ansje Tweedehansje te bren-
gen, of een andere kringloopwinkel, ze zijn er daar erg blij mee en onze buurt ziet er meteen weer 
een stuk netter uit!  
 
Heb je spullen die je wilt weggooien maar die niet meer bruikbaar zijn?  
Dan kun je gratis via www.denhaag.nl een afspraak maken met de grofvuildienst. 
 
Nori van Balkom – Wijkbewoner Rivierenbuurt   

http://www.denhaag.nl/

