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INFORMATIE & SERVICE
Klachten /schademeldingen
In de openbare ruimte

Verlichting, bestrating, speelgelegenheid, 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

Openingstijden secretariaat
Dinsdag
Donderdag

09.30—12.00
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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Zaanstraat 25
 820 01 83

Zebra
Zaanstraat 25
 820 01 84
Daan Dak
Kim Dak
Wijkbus18
Lamgroen
A. Vlackstraat 3
2511
XE01
Den
 820
84Haag 2515 XT Den Haag
 750 21 10 (Klantadvies)

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
Marije Berkel
di.-do.-vr.

Fieke vd Elsenma.-di.-wo.

 06-284 49190

 06-463 611 45

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!

Alle wijkbewoners zijn
van harte welkom op onze
nieuwjaarsbijeenkomst
Op
12 januari 2017
17.00 tot 19.00 uur
In O3—Zaanstraat 25
om elkaar
al het goede
voor 2017
toe te wensen !!
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Mobil Service

GARAGE SCHIPPER & PA

Onderhoud ~ repAratie ~
apk- keuring
Alle merken auto`s
D. Schipper
Pletterijkade 43
2515 SH ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-3858386

Uw tanden en kiezen kunnen
een leven lang mee!
De Jordaan

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

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.

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)
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Donderdag 19 januari 2017
Vergadering van de
werkgroep
Leefbaarheid Rivierenbuurt
Iedereen is welkom
19.00 tot ca 21.00 uur
O3
Zaanstraat 25

Beeldimpressie Kerstmarkt

Zaterdag 10 december kon iedereen de
Kerstmarkt
in en rond O3 bezoeken.
Een beeldimpressie ziet u hieronder.
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Rivier van licht
RIVIER VAN LICHT
Het schrikkeljaar 2016 is weer voort gesneld met een regenachige zomer en veel zon in het najaar.
Verward word ik wakker. Een droom? Een hersenschim? Ik moet even bijkomen. Dan wordt alles
helder.
"Ik waad door een rivier, een kali heet dat in mijn moederland Indië. Door een kali lopen was
toen levensgevaarlijk vanwege de krokodillen. Die zijn nu allemaal verdwenen in tasjes, schoenen,
riemen en zelfs jasjes. Ik denk een seconde aan deze monsters als ik verder door het kraakheldere,
koele water slenter. Alles is in beweging. De bladeren ritselen in de bries van de wind. Laaghangende takken deinen mee en afgevallen blaadjes dansen in de lucht. Er lopen mieren, pissebedden,
een krekel en verderop een duizendpoot. Een lichtgevend web met haar bewoonster, een reusachige spin, trilt als er een blaadje in terecht komt, en mama spin, sneller als de wind, deint er naar
toe op haar acht pootjes ... "
Ik begrijp de droom niet. Er is niets griezeligs gebeurd. Ik kan geen "boodschap" ontdekken. Ik
begin te piekeren of er een diepere betekenis opdoemt. Ik laat mijn gedachten verder waden door
de rivier. Ik zie een moeder met een kind. Zij is gehuld in gewaden en drukt de kleine goed tegen
zich aan. De jonge vrouw lijkt ietwat schichtig. Ik kom nader en ze kijkt hulpeloos om zich heen.
Ik stel haar gerust door mijn hand uit te steken en knik vriendelijk. Ze reikt naar mijn hand en samen lopen we de oever op. Takken kraken onder onze voeten. Iets verderop zie ik een mooi plekje
bedekt met mos. Ik gebaar haar te gaan zitten en loop terug naar de rivier. Ik vul twee kelkvormige
bloemen met het frisse water, loop terug en neem ook wat heerlijke bessen mee. De vrouw is haar
kind aan het voeden en bedekt haar borst met de draagdoek. Ik kijk weg, maar geef haar wel een
kelk. Ze drinkt er uit en ontspant wat. De bessen leg ik op een bruingroen blad.
Nieuwsgierig ga ik ook zitten op het mosbedje en kijk haar aan. Het lijkt alsof er een licht om haar
heen schijnt. Dan hoor ik ineens heel zacht haar stem. Zij is weggegaan uit haar dorp samen met
haar man. Zij is hoogzwanger, de tocht is zwaar. Nergens is er onderdak te krijgen, totdat een
meelevende herbergier hen verwijst naar een stal iets verderop. Door alle spanning en doodmoe
van de reis bevalt de vrouw eerder dan verwacht die nacht van een gezond jongetje. Er komt direct
leven in de stal en dat trekt mensen aan die met allerlei spulletjes komen. Zij herinnert zich de lekkere reukwaren, mirre en goud. Daar kunnen zij zich mee redden.
De jonge vrouw eet wat van de bessen en bedankt voor de attentie. Het jongetje is weer in slaap
gevallen. Het is vochtig warm met een zwoel windje. Ik haal nog wat water in de bloemkelk en
lijk terug te zweven in deze onwerkelijkheid. Wat is er verder gebeurd met de vrouw? Ze vertelt
dat er een bericht verspreid is dat alle eerstgeborenen gedood zullen worden. Samen met haar man
zijn ze snel vertrokken. Ze hebben vele omzwervingen gemaakt alvorens zij zich vestigen dicht bij
de bergen. Zo kunnen zij zich in veiligheid stellen bij gevaar. De mensen zijn zeer behulpzaam,
maar ondanks dat moeten zij veel doorstaan. Overal is het namelijk onveilig voor pasgeborenen,
omdat er een politieke strijd gaande is.

Dan dwaalt zij weg met haar gedachten en komt er een duistere wolk over haar gelaat. Zij verliest
haar zoon. Een rituele kruisiging heeft haar gescheiden van hem. Maar hij leeft voort in haar spirit
en begeleidt haar overal, vertelt zij kalm. In de wrede wereld van heersende mannen gaat zij naar
een gehucht waar een beroemd klooster is. Hier wonen de heilige monniken en nonnen. Daar komt
zij tot rust. Zij leert het vak van genezing, brood bakken en wijn maken. Haar instinct waarschuwt
haar voor nog slechtere tijden. Zij trekt uit het klooster en zoekt de kust op. Door haar genezende
krachten helpt de jonge vrouw waar zij maar kan. Zij vaart vervolgens mee met een bootje en
komt terecht op een eiland waar geen vrouw ooit is geweest. Zij leert de orthodoxe bewoners daar
hoe wijn te maken en brood te bakken. Het eilandje is vermaard door de mooie iconen die daar
worden vervaardigd. Als zij verder reist ontstaat er een zoetwater bron die tot op de dag van vandaag wordt vereerd. Vrouwen worden niet toegelaten op het eilandje.
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Rivier van licht
Ze staat plots op, trekt de draagdoek aan met het kind erin, bukt bij een bosje en ik zie dat zij in
de aarde wroet. Ze haalt wat wortelen tevoorschijn, loopt naar de rivier, wast deze en komt terug.
Dan wrijft zij de wortelen tussen haar handen en biedt mij die aan. Deze zijn wonderlijk geurig en
zacht gaar van smaak. Zonder iets te zeggen doen wij ons te goed aan deze heerlijkheid. Ik ben me
bewust dat dit een droom is in de realiteit van de jonge vrouw, het kindje, het bos, de kali, de geluiden die ons omringen, de zwoele wind en vooral de verse geuren van de natuur. Ik vraag hoe zij
heet, terwijl ik me voorstel. Met die melodieuze zachte stem hoor ik haar "Maria!" zeggen ...
Opnieuw ontwaak ik. Nu uit mijn eigen hersenspinsels. Ik heb door een rivier van licht gewaad. Ik
kan me niet voorstellen dat ik de Heilige Maagd Maria ontmoet zou hebben in een droom. Dan
gebeurt het volgende. Een bol van licht omringt mij. Een schim nadert ... ik hoor iets en kan het
niet thuis brengen. Ik concentreer me met veel moeite en na verloop van tijd wordt het duidelijk.
Ze vraagt me om te komen. "Ja, ik kan." is mijn antwoord. Ze vraagt me om met haar mee te lopen. Ja dat kan ik. Ze vraagt me om haar jurk te ontwerpen. Ja, dat kan ik en ik doe dat als modeontwerper, mijn beroep. Ze vraagt me om te gaan. Ja, dat kan ik en verhuis naar Zwitserland. Ze
vraagt me om haar sterk te maken. Ja, dat kan ik en we rouwen om het verlies van haar jongste
zoon. Ze vraagt me om haar kleurrijk te maken. Ja, dat kan ik, ben lange tijd make-up artiest geweest, en werk nog altijd als kunstschilder. Ze vraagt me voor haar geest te zorgen. Ja, dat kan ik
en doe dat nog steeds met allerlei kleine rituelen ...
Bedankt mam. Voor je moeder-zijn in al jouw facetten. Voor al je zorg in lief en leed. Bedankt
voor je laatste brief over ons leventje. En mij opgevoed heeft in deze wereld van liefde en haat.
Van oorlog en vrede. Van moeders en vaders. En vooral van de legende over Maria en haar kindje
Jezus. Iedereen een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.
Roy James Döhne

Giovanni Domenico Tiepolo - De Aanbidding van de herders
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Bewoners aan het woord
De redactie van de wijkkrant interviewt twee actieve wijkbewoners Raquel en
Shirley. Twee jonge vrouwen, geboren en getogen in de omgeving van de Maasstraat organiseren graag iets leuks voor de kinderen in de buurt.
Hartelijk word ik ontvangen bij Raquel thuis in de Waalstraat. Haar buurvrouw uit een straat verderop, Shirley, is ook aangeschoven. Raquel runt in haar woning de gastouderopvang ‘De Bijtjes’.
Haar huis is erop ingericht. Ze doet dit met veel plezier en vertelt dat ze samenwerkt met haar collega van de ‘Kleine Mariposas’ aan de Hekkelaan. Ze maken afspraken om er samen met de kinderen op uit te gaan.

Shirley en Raquel zijn opgegroeid in de omgeving van de Maasstraatlaantjes. Daar hebben ze fijne
herinneringen aan. Na de sloop van de laantjes konden ze terugkeren in de nieuwbouw. Dat deden
ze omdat ze de buurt heel fijn vinden. De nieuwbouw was even wennen, maar bevalt nu goed. De
laantjes moesten echt worden afgebroken, het was overal vochtig in huis, aldus Raquel.
Ze vertellen over de jeugdherinneringen: ‘Vroeger waren er veel activiteiten in de Boskant, we
gingen mee op zomerkamp met spannende overlevingstochten, kajak en bergbeklimmen. En ook
de droppings vanuit de Boskant. Het was allemaal oergezellig en spannend. Maar clubhuis de Boskant is er niet meer en de activiteiten zijn in de loop der jaren minder geworden. Dat vinden we
jammer, want wij willen dat onze kinderen ook die leuke dingen meemaken.’
Vandaar dat de bewoners nu zelf initiatieven nemen. Zo
is er door hen, met ondersteuning van Zebra Welzijn en
de buurtvaders, op zaterdag 29 oktober een Halloween in
hun buurtje georganiseerd. Dat is heel geslaagd geweest.
Maar liefst 70 kinderen deden eraan mee en ook veel ouders en buurtbewoners waren erbij en hielpen mee. Kinderen en volwassenen waren mooi verkleed, er was een
gezellige sfeer en een diversiteit aan deelnemers. ‘Vorig
jaar hadden we nog startersproblemen met de organisatie
van Halloween, dit jaar liep het soepel’, zegt Raquel.
Deze twee vrouwen hebben echt organisatie talent.
Petje af hiervoor!
‘De saamhorigheid van toen, moeten we terug zien te krijgen. Daar willen we een steentje aan bijdragen. We zijn nu bezig om via de school
van onze kinderen contacten te leggen met ouders uit de aangrenzende
buurtjes. Zo willen we bereiken dat we volgend jaar het Halloween feest
nog wat groter kunnen maken door de kinderen en ouders van ‘’t Haegsch Hof’ erbij te betrekken. Dat is het gebied waar voorheen de Staatsdrukkerij stond.
We willen er dan mee beginnen om met elkaar om tafel te gaan zitten en
samenwerkingsafspraken te maken over een Halloween in 2017. Ook
gaan we meer bedrijven benaderen voor sponsoring. Dit jaar heeft AH
Turfmarkt ons gesponsord. We hopen nu ook van andere bedrijven geld
te krijgen.’
Wilt u meer weten over de activiteiten in de in de wijk?
Er is een facebook pagina te vinden met de naam: Rivierenbuurt.
Hetty Gijzen
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Weerzien met Carla Tan
Als ik de redactie van het Rivierenbuurt krantje voor het eerst binnen wandel, een tijdje geleden al
weer, hoor ik terloops iets over Carla Tan. Een bijzonder intrigerend type, en bovenal mysterieus.
Vatbaar voor al wat vaag is lees ik enkele artikelen van haar hand. Ik word erg nieuwsgierig. Via
via lukt het mij contact te leggen met de ooit zo geliefde Carla Tan. Bij veel lezers en lezeressen
zal zij nog ergens in het geheugen liggen. Haar gepeperde columns in het wijkblad zorgden soms
voor opschudding. Juist daar zij elk contact vermeed en daardoor tamelijk onzichtbaar bleef is
Carla een geheimzinnige figuur geworden.
Mede doordat Cara ineens opdook met het 100e nummer ... lukt het mij
af te spreken in de Bodega de Posthoorn aan de Lange Voorhout. Ik had
begrepen dat Carla hier altijd kwam om de vermaarde bitterballen. De
Posthoorn is een prachtig stukje Haagse Grandeur met een interessante
mix van mensen. Hier past zij precies tussen. Politici, kunstenaars, dagjesmensen, exentriekelingen, je komt werkelijk ogen te kort.
Ik zie Carla en herken haar direct uit de mij toegestuurde beschrijving.
Slank, sportief, geblondeerd nu, stekelhaar, leren jasje, jeans, sneakers
met een glimmertje. Ik denk even aan Ellie Lust die wel eens als voorlichtster van de Amsterdamse politie op televisie komt. Ah, zij wenkt
me uit de verte. Ze moet gehoord hebben dat ik Indisch bloed heb. Carla
zit aan de Averna. Ik vermoed Italiaanse voorkeur en ze springt op en
geeft me een spontane kus. Wat een leuke levendige meid! Ik complimenteer haar met de zorgvuldig aangebrachte natuurlijke make-up.
We babbelen wat en zij vertelt dat zij na haar vertrek uit Den Haag is gaan
reizen. Zij heeft een nieuwe stek gevonden in Zeeuws Vlaanderen vlakbij
de Belgische grens. Ik kijk verrast op. Ze glimlacht en vertelt dat het heel
rustig wonen is in Sint Anna ter Muiden. In dit kleinste stadje van Nederland wonen nog geen 100 inwoners. En met de motor zit zij zo in Gent en
Antwerpen. Carla gaat hier graag op stap. Ik steek mijn duim op en roep
"Cool!". Zij werkt in Gent als een soort assistente in een praktijk met 2 psychiaters. Een wat oudere man die ze consequent aan moet spreken met
"mijnheer doktoor" en een jonge vrouw waar ze gewoon Frya tegen mag
zeggen. Ze beschrijft Fyra nogal in details. Ik krijg een flauw vermoeden
dat ze er nogal verzot op is. Carla houdt van verrassingen. Ze heeft het erg
naar haar zin in dat werk. Het helpt haar tegen haar eigen gektetjes grinnikt
zij wat hinnikend over haar glaasje.
Dan ineens heel serieus zegt Carla dat ze de Rivierenbuurt best mist. De praatjes die ze had op
straat. Mensen wisten vaak niet wie zij was. Gewoon een kletsje hier met iemand in de winkel en
een praatje daar op de hoek van de straat. Ze noemt direct een aantal namen van kleurrijke Rivierenbuurters van ooit ...

Ik vraag haar of zij nog mooie gedachten heeft zo aan het eind van het jaar? Carla zucht. Nederland lijkt wel gek geworden vindt ze. Om het minste wordt er opgehitst, gedreigd, gescholden, geweld gebruikt. Walgelijk! Menen gunnen elkaar niks meer en zijn vast geroest in hun eigen gelijk.Wijzen naar de ander en roepen "Ze moeten ... ". Carla kijkt in ene wat triest. Ze zegt dat ze
niet gelovig is en dus geen mooie Kerstboodschap heeft. Maar wacht! Ze heeft wel een levensmotto: "Verbeter de wereld, en begin bij jezelf!".
Ik knik. Ze moet gaan en heeft nog een afspraak. Ik neem afscheid van deze bijzondere vrouw en
we omhelzen elkaar innig. Dan verdwijnt ze in de menigte ondanks dat ik haar in de verte nog
steeds zie. Ze zwaait. Carla Tan blijft nog lang in mijn gedachten achter, wat een warme en innemende persoonlijkheid.
Roy James Döhne
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Buurtpreventie team

Op pad met het Buurt Preventie Team Rivierenbuurt
“Met Willem, BPT Rivierenbuurt gaat nu lopen, hebben jullie nog aandachtspunten?”
Vandaag loop ik mee met Willem en Dieter. Allebei ongeveer een jaar betrokken bij het BPT
Rivierenbuurt. Elke wandeling begint met een belletje naar de politie om te kijken of er nog speciale aandachtspunten zijn. Die zijn er en we gaan er meteen op af: illegale slaapplekken. We
lopen langs een bordje “verboden toegang voor onbevoegdheden” en sluipen door het gras naar
een plek achter het spoor. Ik krijg steeds meer het gevoel van een geheime expeditie. Aangekomen bij de plek zijn de resten van een slaapplek en eten en drinken nog te zien. Er is niemand
aanwezig, maar Dieter weet te vertellen dat hij pas nog een doos met warm eten aantrof, net vertrokken. En een keer eerder had hij de jongen zelf aangetroffen. Bij de daklozenopvang kon hij
niet terecht zei hij. Wat doet het het BPT in zo’n geval? Dieter: “Ik ga even met hem in gesprek
en vertel ook dat dit niet mag, maar wat wij doen is alleen observeren, constateren en we geven
het door”.
We gaan naar Willems favoriete plek. Een parkeerplaats met aangrenzend een inham tussen twee
huizenblokken. Volgens Willem ligt er altijd grofvuil en ook resten van drugs. Vandaag hebben
we mazzel: er ligt niets!
We vervolgen onze weg richting Zwetstraat en beide heren worden verrast door
een nieuw bankje dat ineens is geplaatst. “Hier stond altijd een enorm versleten
bankje dat wij al heel lang geleden hebben doorgegeven en nu staat er een nieuwe, wauw!” lacht Willem. Als je denkt dat er niets meer van terecht komt, word
je zomaar verrast. Hebben de heren überhaupt het idee dat er wat met hun meldingen wordt gedaan? Dieter: “Bij de politie sowieso wel, bij de gemeente gaat
het wat trager. We hebben ook problemen met de app om meldingen te maken,
dus daar zit nog wel verbetering in”.
Halverwege de straat struikel ik bijna over een stoeptegel. “Kijk, dat is ook een van de dingen
die wij ook doorgeven. Toevallig is het hier nu provisorisch opgelost, nog niet helemaal goed,
maar het is in ieder geval wat” , aldus Dieter.
Wat is eigenlijk de grootste ergernis hier in de Rivierenbuurt? “Afval naast de containers” vertelt
Dieter. “En die weesfietsen, daar zijn er ook echt veel te veel van. En hondenpoep natuurlijk!”.
We lopen verder en komen bij de beruchte plek als het gaat om afval naast de containers, het
Weteringplein. Dieter: “Een bedrijf hier tegenover heeft mij verteld dat hij overweegt om weg te
gaan. Hij schaamde zich voor zijn klanten als hij ze uitnodigde om op bezoek te komen”. In de
editie van de wijkkrant van oktober heeft een leuk artikel gestaan van adoptant Nori van Balkom.
Zij houdt zicht op de container en heeft een sleutel. Wat wij vandaag doen is een klein handje
helpen en we ruimen het klein grofvuil dat er naast ligt op. Wat doen Dieter en Willem eigenlijk
zelf als ze iets hebben wat net niet in de container past, maar waarvoor je ook niet het grofvuil
gaat bellen? “Ik rijd altijd gewoon even heen en weer op m’n fiets naar het afvalbrengstation.
Dat is hier om de hoek, dus vrij gemakkelijk”, aldus Dieter.
Het laatste aandachtspunt van onze wandeling gaat uit naar een aantal bedrijfjes die bij de politie
de aandacht hebben. Dieter vertelt: “Kijk hier hebben ze geen horeca vergunning, maar er staat
wel een bar binnen. Dat houden wij in de gaten. Wat gebeurt er nu eigenlijk?”. Verderop gaven
een aantal kerkgenootschappen overlast in het pand. Die zijn inmiddels bijna allemaal naar een
ander pand. Weer verderop is een bedrijfje waar regelmatig een hash lucht omheen hangt.
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Dieter en Willem lopen dan even binnen en checken of er gedeald wordt ofzo.
Via twitter was ik er achter gekomen dat het BPT had geholpen bij het opsporen
van een gestolen fiets. Dieter weet mij nog een mooier verhaal te vertellen.” Van
de zomer was Jaap er achter gekomen dat er bij de Hekkenlaan allemaal witte
stripjes op de deur en deurpost waren geplakt”. Ok, er gaat nog geen belletje rinkelen bij mij, witte stripjes.. en dan? “Blijven de witte stripjes in tact -en die kans
is groot in vakantie tijd-, dan weten inbrekers dat de inwoners een paar dagen niet
thuis zijn geweest en kunnen ze hun gang gaan”. Dankzij het BPT kon de politie
hier actie op zetten.
Zo ben ik dus met 1 uur meelopen achter spannende paadjes gekomen, trucs van inbrekers, grootste ergernissen in de buurt en de zichtbare effecten van het BPT. Aan het eind van de wandeling
vertel ik de mannen dat ze van mij een high five krijgen. Een high five krijg je van Haagse Handen (www.haagsehanden.nl & facebook) als blijk van waardering voor je inzet voor een mooiere,
opgeruimdere en schonere stad! Het BPT draagt daar absoluut aan bij; zij zorgen ervoor dat anonieme plekjes minder anoniem zijn. Een veiligere buurt voor alle bewoners! Fantastisch mannen
(en vrouwen!) ga zo door, high five!
Annelies Wolswinkel-Rebel
projectleider participatie & schoon, gemeente Den Haag
mede initiatiefnemer haagsehanden.nl

Kinderraad
Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de voorbereiding
van een aantal grote evenementen.
We hebben een enquête gehouden in de buurt om te weten te komen
welke activiteiten de kinderen en ouders leuk vinden om te doen in de
kerstvakantie in O3.
We hebben bijna 80 enquêtes in laten vullen.
Nu zijn we druk bezig om alles uit te zoeken en te bekijken welke activiteiten we in de kerstvakantie gaan organiseren.
Ook hebben we bedacht wat voor spullen we gaan maken voor de
kerstmarkt op 10 december.
We hebben dan een eigen kraam en
het geld dat we hiermee op gaan halen, gaat naar een goed doel.
We hebben ook nog een schoonmaakactie gedaan op het
Deltaplantsoen.
Vuilniszakken vol met lege flesjes,
verpakkingen, blikjes, etc. hebben we uit de struiken gevist.
Het was een aardige klus, met 15 kinderen zijn we zeker
1,5 uur bezig geweest.
We willen iedereen vragen om het plein netjes te houden, er staan overal prullenbakken!
Groetjes van de kinderraad.
13

IN DE BUURT 9
In de buurt 9, Kerstmis
Het is weer bijna kerstmis
en daarna natuurlijk Oud &
Nieuw. Tante Lena woont
al jaren op de Oranjebuitensingel, ze is 85 en heeft de
buurt zien veranderen. Tante Lena voelt zich steeds
eenzamer, maar daar wil ze
niet over klagen. Ze redt het
wel zelf, het gaat nog goed, maar: ze mist wel
een paar vertrouwde gezichten die er helaas
nooit meer zullen zijn. Bijvoorbeeld Rietje van
nummer 16 en Thea, die om de hoek woonde
en ook die grappige oude Ad is niet meer onder ons.
En dan nu weer de kerstdagen in. De supermarkt zal de boodschappen thuis komen brengen, dat regelt ze wel vaker zo. Verder gaat
Lena wat lezen en puzzelen. Ze heeft weinig
familie, ja een dochter, in Amerika. Vroeger
vloog ze er wel eens heen, maar nu niet meer.
Ze loopt achter een rollator, dat lukt nog wel.
En dan is het 25 december, het sneeuwt een
beetje. Natte sneeuw. Het is pas half 5 en toch
al donker, maar Lena besluit toch even een
blokje te gaan lopen achter haar rollator. Nog
even een frisse neus halen. Ze is nog niet buiten geweest vandaag. Het is stil buiten en eigenlijk ook best wel lekker, vindt ze. Opeens
ziet ze, bij de groene metalen brug over de kade, iets bewegen. Ze loopt er dichter naar toe
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en ziet een oudere man op de eerste trede zitten. Lena vraagt de man: Is alles goed met u?
Hij schrikt op en stamelt: ja, jawel hoor, en
dan zucht hij: maar ik voel me zo alleen! Lena
praat even met hem bij de brug. Hij blijkt
Hans te heten en hij woont sinds een half jaar
in de Maasstraat. Hij kent nog niet veel mensen, vertelt hij. Spontaan zegt Lena tegen
Hans: Kom bij mij kerst vieren, dan kunnen
we samen eten. Blij springt Hans overeind en
neemt dankbaar haar aanbod aan.
Het is inmiddels half 8. Lena heeft wat gekookt, dat doet ze nog graag zelf en er staan
twee glaasjes wijn op tafel. Ze heeft lekker
gegeten en gezellig gekletst met Hans, die een
echte heer blijkt en leuke verhalen heeft verteld over zijn leven. Net als het eten op is gaat
driftig de bel. Wie kan dat nou zijn? Lena en
Hans besluiten samen naar de deur te lopen, je
weet het maar nooit. Als Lena de deur open
doet hoort ze: Surprise!! Verrassing! En daar
staan haar dochter en schoonzoon, die helemaal uit Amerika zijn gekomen.
Wat een wonderlijke en mooie eerste kerstdag
is dit geworden, door even naar buiten te gaan
heeft ze een vriendelijke buurman leren kennen en nu ook nog familie op bezoek om samen kerst te vieren.
Ik wens al onze lezers een net zo mooie kerst
als deze familie!
Marja de Man

Rivierenbuurt
Even voorstellen……
Wij zijn Nicoline van der Gaag, Niels Vennik en Hanneke Geertsema. Wij zijn alle drie gediplomeerd fysiotherapeut met extra
specialisaties en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister.
We zijn werkzaam in woonzorgcentrum Rivierenbuurt aan de
Christoffel Plantijnstraat 3 in Den Haag en hebben hier een fysiotherapie-dependance van HWW Zorg
We behandelen bewoners van het woonzorgcentrum, maar het is
ook mogelijk om vanuit de wijk hier uw behandeling fysiotherapie te krijgen. Nu vraagt u zich
wellicht af: waarom zou ik dat nou doen, wat hebben zij extra te bieden?
Ik zal u een aantal redenen geven:

We hebben alle drie ruime ervaring met het werken met mensen die meerdere aandoeningen
hebben. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie artrose en COPD of aan een doorgemaakte
beroerte met diabetes

We zijn gespecialiseerd in behandelen van ouderen

Niels en Nicoline zijn Parkinson-fysiotherapeuten.
We hebben de beschikking over een ruime oefenruimte met gevarieerde apparatuur zoals een loopbrug, een gero-roeibank (voor ouderen), een loopband, diverse fietsen etc.
Er is eenvoudig samenwerking te regelen met andere disciplines zoals ergotherapie, diëtetiek en
vanaf januari ook logopedie.
Fysiotherapie kan u helpen om langer en veiliger thuis te wonen. Belangrijk is om te kijken hoe u
voor fysiotherapie bent verzekerd.
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Buurtmoestuin Klaverblad
Buurtmoestuin Klaverblad: wat hebben we geoogst?
Afgelopen voorjaar zijn we gestart met de buurtmoestuin Klaverblad op de parkeerplaats van de
New World Campus. Met financiering van Fonds 1818 en de gemeente Den Haag konden we van
start. Een buurtbewoner kluste onze moestuinbakken in elkaar en een groene minibieb. Binnen de
kortste keren waren alle bakken geadopteerd door een inwoner van de Rivierenbuurt. We hebben met hulp van de NWC 2 waterpunten geïnstalleerd op het binnenterrrein. Nu is er ook een
compostsysteem van de compostbakkers wat we in gebruik gaan nemen. We hebben veel gezaaid
en geoogst. Van pompoenen tot zonnebloemen, van aubergines tot paksoi. We weten inmiddels
wat het goed doet in de bakken en wat minder. Die tips hebben we met elkaar uitgewisseld.
Met veel enthousiasme gaan we in 2017 door.
Mochten er in 2017 bakken vrijkomen en wil je meedoen?
Mail dan naar: buurttuinklaverblad@hotmail.com. De kosten zijn €10,- per jaar.
Buurttuin Klaverblad

advertentie
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