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Oplage 3.100 stuks.

INFORMATIE & SERVICE
Klachten /schademeldingen
In de openbare ruimte

Verlichting, bestrating, speelgelegenheid, ongedierte, grafitti, etc.
Gemeentelijk Contactcentrum
www.denhaag.nl
 14 070
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Algemeen: 0900 – 8844

Politie-Brandweer-Ambulance
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem:
 0800 7000 (gratis)
Dierenambulance Den Haag
 328 28 28

Gironummer BRS:NL62INGB0000500394
1/6 pag. € 50,—
1/3 pag. € 95,—
1/2 pag. € 142,50
1/1 pag. € 265,—

Kadavers ophalen
De Wijs  366 09 09

Riviertje voor vraag en aanbod
Gratis voor wijkbewoners: 35 woorden

Garage D. Schipper
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Woonbedrijf HaagWonen
Waldorpstraat 80
 070 250 70 70
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!

Rivierennieuws
Beeldimpressie Nieuwjaarsreceptie
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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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Bewoners aan het woord
De redactie van de wijkkrant interviewt een nieuwe buurtbewoner. Ben Boschker is zijn
naam. Hij is behalve wijkbewoner ook een jonge, enthousiaste ondernemer.
Ben geeft energieadviezen waar u als wijkbewoner uw voordeel mee kan doen.
Ben komt oorspronkelijk uit de Achterhoek, om precies te zijn uit Lichtenvoorde. Hij studeerde
Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en daar leerde hij ook Lianne Abeling kennen.
Ze wonen nu samen in de Lekstraat. Lianne vond een baan als psychologe in Den Haag en het leek
Ben gezellig en handig om zo dicht mogelijk bij het centrum, het station en de snelweg te wonen.
Over de buurt zegt Ben: ‘Het is een geluk en toeval dat we juist hier terecht zijn gekomen. De belangstelling voor deze huizen was groot, maar buiten verwachting werden we toch ingeloot. We
wonen hier met plezier want het is een gezellige, gemêleerde buurt, een super locatie en een fantastisch huis.’
Ben vertelt dat hij een aantal jaren als financieel trainee bij een bank heeft gewerkt. Een goede manier om ervaringen op te doen, want hij werkte er op verschillende afdelingen en bedrijfsonderdelen. Daar heeft hij o.a. kennis gemaakt met duurzaam bankieren. Maar hij zag dat de werkwijzen
van de bank niet altijd overeenkwamen met wat hij zelf als doel heeft. Dat probeerde hij van binnenuit aan te kaarten en te veranderen, wat onvoldoende lukte naar zijn zin. Hier komt het idealisme van Ben om de hoek kijken. Hij wil een bijdrage leveren om de wereld een stukje mooier te
maken. Zo vindt Ben het oneerlijk dat loyale klanten uitgemolken worden. Daarom is Ben met zijn
bankervaring op zak nu een eigen bedrijf aan huis begonnen, genaamd: Robin Good Deals. De
naam is een knipoog naar de held Robin Hood die u als consument helpt Goede Deals te bedingen
bij de machtige bedrijven. Vandaar ook de slogan: ‘Alles voor een eerlijke klantbehandeling!’
Op zijn flyer Robin Good Energieadvies is te lezen waar hij voor staat:

Bespaar tot € 400 per jaar op uw energiekosten!

100% onafhankelijk en persoonlijk advies bij u thuis.

Welke energieleverancier stimuleert nieuwe investeringen in groene stroom?

De adviesvergoeding bedraagt eenmalig 30% van de verwachte besparing.
Een win-win situatie dus als u bespaart. Maar bespaart u niets, dan betaalt u ook niets.
Ben vertelt over zijn bedrijf:
‘De meeste mensen kunnen flink besparen op hun energiekosten door over te stappen naar het best passende energieproduct.
Doordat de consument mij betaalt, is het mij om het even welke energieleverancier zij kiest. Persoonlijk hoop ik dat meer
mensen naast een maximale besparing ook groene energie meenemen in hun overweging. Dat men meer zal gaan voor windof zonne-energie i.p.v. voor fossiele brandstoffen. Maar het
belangrijkste blijft dat u als klant dat product kiest dat het beste
bij u past. Uiteindelijk draait het immers ook om uw eigen portemonnee.
Dus lezer:
wilt u besparen op uw energienota, maar heeft u geen zin of geen tijd om het zelf uit te zoeken of
vindt u de materie te ingewikkeld? Wilt u laten uitzoeken wat uw financieel voordeel kan zijn?
Neem dan contact op met Robin Good Deals:
mail info@RobinGoodDeals.com of bel 06-42903578.
Speciaal voor de Wijkkrant verloot Ben
2x een gratis Robin Good Energieadvies onder de eerste vijf aanmeldingen.
Of loop gewoon eens bij hem langs aan de Lekstraat 117, want hij helpt u ook met andere bespaaradviezen. Zoals op de kosten van de sim-only, het middelen van inkomstenbelasting en besparen
op de hypotheek zonder oversluiten.
Hetty Gijzen
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Geloofscursus Rivierenbuurt

Havenlicht organiseert vanaf zaterdag 11 maart 2017 een
Alphacursus. Alpha bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van het christelijke geloof. Het is gratis, gezellig en zonder gedoe. Iedereen kent de momenten dat je jezelf vragen stelt als:
"Waarom ben ik hier?" en "Wat is eigenlijk de zin van het
leven?" Deze vragen worden vooral gesteld rondom life
events als geboorte, sterven, verandering van baan, werkeloosheid, enz. Soms worden die vragen weer weggestopt,
maar liever zien we natuurlijk dat die vragen gesteld worden. Bij Alpha ga je met elkaar op zoek naar een antwoord
op deze en soortgelijke levensvragen. De Alpha vindt
‘s avonds plaats van 18:30 – 20:30 en start met een maaltijd. Er is tijd voor ontmoeting en een goed gesprek. Daarna wordt er een inleiding gehouden over een bepaald
thema. Na de inleiding ga je uiteen in kleine groepjes, waar
ruimte is om alle vragen te stellen die je hebt.
Voor meer informatie zie
www.havenlicht.nl/alpha-rivierenbuurt. Voor aanmelden
stuur een SMS bericht naar 06-19800406. Roel en Gerrie
de Wilde, Bernice Meeuwisse en Andrea Kreulen.

Kinderraad
Kinderraad 2017
Groep 8 is jammer genoeg vorig jaar vertrokken naar de brugklas. Maar er zijn nieuwe leden, die met plezier en succesvol meedoen. Zij zorgen ervoor dat de wijk netjes en
gezellig blijft.
De nieuwe leden zijn: Sama, Elena, Harim,
Ouassim, wij hebben al veel leuke en leerzame acties en activiteiten gedaan.
Groetjes Merdie en Elena.
Liliane Fonds
De kinderraad Rivierenbuurt heeft geld opgehaald voor het Liliane Fonds. Ze hebben zelfgemaakte kunstwerkjes verkocht op de kerstmarkt.
Alles was voor € 1,00. Ook hebben ze vorig jaar
cupcakes verkocht aan de mensen van de Rivierenbuurt. Dat was in de week van de rechten
van het kind.
Daardoor hebben wij € 113,65 opgehaald. De
kinderraad is daar heel blij mee en wij (Oumaima
en Rania) de leden van de kinderraad hopen dat
het Liliane Fonds ook blij gaat worden.

Vetbollen ophangen
Het is winter en voor de vogels is het moeilijk om voedsel te vinden. Daarom besloot
de kinderraad om voedsel
voor de vogels in de bomen te hangen, zodat de vogels makkelijk eten kunnen
vinden.
Groetjes Amber

Buurtvaders in Rivierenbuurt
Buurtvaders zijn bewoners in Rivierenbuurt. Zij houden toezicht, helpen de openbare
orde te handhaven en zijn aanspreekpunt op straat.
Buurtvaders lopen één tot twee keer
per week in de wijk. Dan beantwoorden ze vragen van wijkbewoners, signaleren problemen zoals
overlast of ruzies. Waar nodig bemiddelen buurtvaders maar indien
nodig benaderen zij ook wijkagenten of andere organisaties.
Daarnaast houden buurtvaders toezicht bij speciale gelegenheden, zoals laatst met Oud en Nieuw. DeBuurtvaders gingen toen samen met het Buurtpreventieteam en wijkagenten regelmatig de straat
op. Momenteel zijn zes bewoners van Rivierenbuurt vrijwillig actief als buurtvader maar de
groep mag groter, graag zelfs!
Daarom een oproep namens deze mannen: geef je op als buurtvader!
Aanmelding kan via Anya van Hees, opbouwwerker Zebra,
via mailadres:
a.vanhees@zebrawelzijn.nl of telefonisch 0619140233.
Informatie over deze mooie wijkfunctie kan daarna gegeven worden
door contactpersoon Rachid Ben Masoud.
Like ook gelijk onze Facebookpagina Zebra Welzijn Rivierenbuurt
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Audrey Hepburn
AUDREY HEPBURN IN DE RIVIERENBBUURT
Gaan we even in herinnering over het Rijswijkse Plein? Kom, wandel mee en we zien boven het
Restaurant Café Buen Provencho een schitterende billboard met de afbeelding van Audrey Hepburn (1929-1993). Zij was een wereldberoemde filmster met Nederlands bloed en is nog steeds
behoorlijk trendy. Ik zie haar stijl, make-up en kleding regelmatig in allerlei bladen terug. Uiteraard bewonder ik deze vrouw in bijzondere mate.
Onlangs had ik een workshop met o.a. mode en trends. De jonge meiden wisten al te goed wie
Audrey Hepburn was. "Zij met die ree-ogen en brede wenkbrauwen", "Zij met dat korte haar en
die mooie glimlach". Én ... "Ja, náálddun was zij"! En dat in de tijd dat weelderige blonde vrouwen
de boventoon voerden zoals Marilyn Monroe en Jayne Mansfield. Audrey is weer geheel up-todate, ook daar de eyeliners geheel "terug" zijn in bepaalde vorm, vooral met die beroemde komma
aan de buitenkant. En natuurlijk de wimpers... álle bekende mode-merken maken wel reclames
met die volumineuse volheid van verleidelijkheid. Audrey werd eveneens beroemd van het kleine
zwarte jurkje (black little dress), hoewel door Coco Chanel geïntroduceerd, maar Audrey droeg het
simpele zwarte jurkje van Hubert de Givenchy. De combinatie met handschoenen, een simpele
ketting en een vierkante tas werd een alom geliefd succes bij de jonge vrouwen! En nóg bij de jongere generatie.
Wie was Givenchy dan? Hij was een der grootste modeontwerpers van de 20e eeuw met roots in
Venetië. Hij is ook de oprichter van het gelijknamige modehuis. Samen met Christan Dior, Balmain en Balenciaga gaven zij de toon aan in hun tijd. Givenchy was heel close met Audrey Hepburn. Hij noemt haar nog steeds "zijn prachtige muze" en heeft tot haar overlijden met zijn stijlicoon samengewerkt. Givenchy is terug getreden in 1995. De extravagante Britse modeontwerper
John Galliano nam de business over, maar ging al weer kort daarna weg om huize Christian Dior
te gaan leiden. Het enfant terrible werd op staande voet ontslagen in 2011 na een in de media
breed uitgemeten schandaal. Het talent van Galliano blijft overeind en hij ontwerpt vrolijk verder.
Audrey Hepburn heeft veel meer gedaan dan slechts het mooie, populaire en trendy filmsterrenleven . Zij was ook de vrouw die namens UNICEF opkwam voor kinderen in de hele wereld. Zij was
speciaal ambassadrice van het United Nations Children's Fund en werkte mee o.a. als Goodwill
Ambassador van UNICEF. Toen ze door haar ziekte alleen nog puur op wilskracht verder kon,
weigerde zij dat op te geven en bleef de wereld rond reizen voor UNICEF. Het is bekend dat de
cabaretier Paul van Vliet haar voorbeeld volgde in 1992 en ook
ambassadeur van UNICEF Nederland werd. Slechts een telefoon
gesprek met Audrey was er voor nodig om Paul over te halen …
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Grappig, ik kijk even op naar dat mooie billboard. Coco Chanel
heeft ook op diezelfde manier zich verbonden met de Rivierenbuurt door op dit billboard te prijken hier op het Rijswijkse Plein.
Ik kan een glimlach niet onderdrukken. Nu waart de spirit van
deze uit Nederlandse afkomstige filmster hier rond. Ik vraag me
af of er enig toeval bestaat voor het Rijswijkse Plein. Al eeuwen
oud en eigenlijk helemaal geen plein. Had ik toen geleefd dan had
ik op het sierlijke gazon in het midden van deze plek gezeten en
naar het billboard gekeken. Een verkeersagent werkte zich rot om
in de spits het steeds toenemende verkeer in goede banen te leiden. Vele veranderingen hebben hier plaats gevonden. Nu staat
me dit plein slechts bij van mijn rij-examen en dat ik bijna zakte.
Plus dat enorme billboard dat mij altijd aankijkt als ik van Hollands Spoor kom en over het Rijswijkse Plein ga! Het doet me
wat. Want het is voor de derde keer dat ik deze plek verwerk in
een column.

in de Rivierenbuurt
Wat is nou een billboard? Dat is een reclamebord (een "billing board"), geplaatst in een openbare
ruimte en dient als reclamemedium. De eerste billboards zagen wij langs de weg bij in- en uitvalswegen, die vaak voor hilarische toestanden zorgden in die tijd vanwege de gepresenteerde voorstelling erop. Het wordt nog steeds buitenreclame genoemd. Je hebt borden met een "vaste" reclame-uiting, maar ook met wisselende boodschappen. Daar bestaan allerlei regels voor. Ik bel het
Gemeentemuseum Den Haag en die bevestigen dat. De plaatsing gaat via een contract m.b.t. de
plaatsing van dit specifieke geveldoek. Verder kunnen zij geen verdere informatie erover geven
uiteraard. Ik vermoed wel dat het Rijswijkse Plein een bijzonder strategisch punt is voor welke
reclame ook. Dat blijft een feit.
Nu rest mij dan nog een bezoek aan het Gemeentemuseum Den Haag. Voor de tentoonstelling "To
Audrey with Love" die tenslotte op dit billboard prijkt. Monsieur de Givenchy heeft in hoogst eigen persoon een groots retrospectief opgezet van zijn hele oevre én een eerbetoon aan zijn schitterende muze Audrey Hepburn. Ook UNICEF is een samenwerking aangegaan om een zo compleet
mogelijk beeld te schetsen van deze legendarische actrice. De tentoonstelling is aldus deels speciaal gewijd zijn aan de bijzondere vriendschap en samenwerking tussen Hubert de Givenchy en
Audrey Hepburn en deels Audrey's werk voor UNICEF.
Ik heb genoten van de tentoonstelling, afgezien van de vele jonge leerlingen die vol enthousiasme
meededen om luidruchtig een werkstuk te maken over Audrey Hepburn. Ik vermoed van de Modeschool, en bewonder het zwarte jurkje als ik deze ineens ontdek. Haar witte jurk die zij droeg bij
haar bezoek aan de paardenrennen in de film My Fair Lady, is er helaas niet. Maar de kledingstukken uit de films "Roman Holiday", "How to steal a Million" en "Breakfast at Tiffany’s" zijn geëtaleerd, dat maakt veel goed! Givenchy heeft verder wat jurken opgetuigd van beroemdheden zoals
Jackie Kennedy en Gracia van Monaco in de tentoonstelling en ook een door Jerry Hall gedragen
pronkstuk. In de Parijs Fashion Week treedt overigens de kleindochter van Audrey Hepburn in de
voetsporen van haar grootmoeder op de catwalk van Lanvin. Audrey's spirit blijft voort leven.
De tentoonstelling "To Audrey with Love" is nog te zien tot 26 maart 2017.
"Givenchy's kleren zijn de enige waar ik me top in voel. Hij is meer dan een ontwerper, is hij een
schepper van de persoonlijkheid."
- Audrey Hepburn
Roy James Döhne
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Moestuinvereniging
‘Het Klaverblad’
DE COMPOSTBAKKERS KOMEN ER AAN!!!
Sinds een jaar zit Moestuinvereniging Het Klaverblad met een aantal moestuinbakken op het
parkeerterrein achter de New World Campus op het Spaarneplein.
Het is een initiatief van een aantal buurtbewoners met als doel elkaar als buurtbewoners beter te leren kennen door samen met een moestuinbak bezig te zijn, maar ook om meer groen
in de wijk te brengen en bij te dragen aan een Duurzaam Den Haag.
ZATERDAG 25 MAART 2017 star t het seizoen met een nieuw initiatief:
Buurtcomposteren met de CompostBakkers
Moestuinen hebben behoefte aan compost. Zelf compost maken is een goede manier om de bodem
te verbeteren en de opbrengst van de moestuin te vergroten. Maar de groene resten uit de eigen
tuin leveren niet genoeg materiaal om voldoende compost te maken.
Daarom hebben wij uw hulp nodig
Er komt een compostverzamelbak naast de ingang van het parkeerterrein van de New World Campus op het Spaarneplein.Daar kunt u zelf uw groente-, fruit, en tuinafval langsbrengen en de leden
van Het Klaverblad verwerken dit afval tot compost in drie grote bakken op het achterterrein.
FEEST OP ZATERDAG 25 MAART
Op zaterdag 25 maart is de feestelijke start van dit project.
We willen u vragen om de week voor de 25e al te beginnen met het verzamelen van groente- en
fruitafval.
PROGRAMMA
13.00 tot 14.00 uur Feestelijke optocht door de wijk, waarbij u het afval kunt inleveren en mee
kunt lopen naar de plek aan het Spaarneplein waar de compostverzamelbak
komt te staan. Aankomst New World Campus 14.15 uur
14.30 tot 14.45 uur Start storting van het afval door …..
door het plaatsten van het informatiebord
14.45 tot 15.30 uur Workshop : Wat is geschikt voor de compostbak
15.30 tot 16.00 uur Zaadjes en plantjes uitwisselen onder het genot van een hapje/drankje
U KUNT ZICH DIE DAG OOK AANMELDEN VOOR EEN MOESTUINBAK
(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT )
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O3 Bakt en
voorjaarsschoonmaak
Heel Holland Bakt is gestopt maar Zebra Welzijn in de Rivierenbuurt gaat nog verder met
bakken met 2 bakkers uit het programma.
Vrijdag 24 maart staat het gebouw O3 in het teken van pannenkoeken bakken voor buurtbewoners en lekker gezamenlijk eten.
Bakmaatjes van HHB, Manuela en Emma (is tevens werkzaam bij Zebra
Welzijn) zijn enthousiast geraakt over dit initiatief.
Zij zullen met jong en oud op de
Nationale Pannenkoekendag
pannenkoeken bakken voor de gasten van het Eetcafé
O3.
Wil je voor €1,00 ook deelnemen, geef je je dan snel
op.
Je kunt je aanmelden voor de lunch om 12.00 uur (2 pannenkoeken en drankje) en/of voor het
avondeten om 17.00 uur (kopje soep, 2 pannenkoeken, drankje). Dit moet wel gebeuren vóór 22
maart a.s.!
Aanmelding kan via Anya van Hees, opbouwwerker Zebra,
via mailadres: a.vanhees@zebrawelzijn.nl of
telefonisch 0619140233.
Like ook gelijk onze Facebookpagina Zebra Welzijn Rivierenbuurt

Rivierenbuurt houdt voorjaarsschoonmaak!
Je eigen straat, wijk leefbaar en schoon hebben en houden, dat wil toch iedereen?
Doe daarom mee met de Landelijke Opschoondag!
Op woensdagmiddag 22 maart a.s., van 13.30 uur tot 15.00 uur
wil Zebra Welzijn samen met wijkbewoners initiatieven nemen
om gezamenlijk voorjaarsschoonmaak te houden. Denk aan
meer groen (bloembolletjes planten), onderhoud ORAC’s,
zwerfafval opruimen, jong en oud met het treintje door de wijk
en nog veel meer. Maar dat kunnen we dus alleen samen met
de bewoners doen, jong en oud! Doe je mee?

Op maandagavond 6 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur kunnen we in het gebouw O3 samen
bespreken welke groene acties opgepakt kunnen worden op woensdagmiddag 22 maart.
Verdere informatie of aanmelding
voor 6 maart en/of 22 maart kan via
Anya van Hees, opbouwwerker Zebra,
via mailadres: a.vanhees@zebrawelzijn.nl of
telefonisch 0619140233.
Like ook gelijk onze Facebookpagina Zebra Welzijn Rivierenbuurt
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IN DE BUURT 10
In de buurt 10.
Het nieuwe centrum
In het centrum van ons Den
Haag is en wordt heel veel
veranderd. Gesloopt, gebouwd, heringericht enz.
Als je bijvoorbeeld kijkt
naar de Grote Marktstraat
dan zijn er mooie brede
stoepen gekomen, aan 1 kant van de straat.
Aan de kant van de Hema, Bijenkorf en C&A
is de stoep op sommige plekken te smal. Dan
moet je even het fietspad opstappen.
Verder is er dus die fietsstrook, met een klein
afstapje tussen stoep en fietspad. Ik noem het
een nek-brekertje. En als je dat stoepje wel ziet
moet je heel goed uitkijken, want fietsers,
brommers, scooters racen er hard overheen.
Onbegrijpelijk, want al is er een fietspad, we
hebben ouderen in de stad, die soms wat langzamer zijn en we hebben ook veel bezoekers
uit andere steden of landen.
Nog groter vind ik de chaos op het Spui tussen
het Markthof en de Hofweg. Daar is bedacht
dat voetgangers, fietsers en bromfietsers zelf
beter gaan opletten als er geen duidelijk zichtbaar fietspad en voetpad is aangegeven. Je
mag overal lopen en fietsen en in de praktijk
ga je dan vooral als fietsers beter kijken. De
voetgangers lopen rijen breed over het hele
pad en de fietser slingert er tussendoor. De
voetgangers kijken etalages en praten enz.
maar kijken doen zij echt niet. De fietser komt

ogen tekort, want elke voetganger kan een onverwachte bocht maken of opeens stil gaan
staan. Misschien dat de fietser nu inderdaad
beter oplet. Ik wel, want je ligt zo op de grond.
Vervelend is dat voor fietsers en voetgangers
deze straat bijna niet te vermijden is als je verder de stad in wilt komen.
Het liefst zou ik er omheen gaan, maar dan
moet ik wel ver omfietsen. Voor de Grote
Marktstraat rijdt ik al om. Er zijn genoeg opties om er omheen te rijden. Het neerzetten
van fietsen op zomaar elke willekeurige plek is
– gelukkig – aan banden gelegd. Ik ben zelf
een fietser en begrijp het probleem van de fietser best. In de stalling je fiets zetten is een
goed idee als je een tijd door de stad gaat lopen om te shoppen in diverse zaken, maar als
je even een broodje wilt halen bij de Hema, of
boodschappen bij de Albert Heijn, of een
doosje aspirines van het Kruitvat wil, dan wil
je gewoon even snel je fiets neerzetten en
daarna weer snel naar huis. Die plekken zijn er
ook, bijvoorbeeld bij de Hema, maar dan moet
je wel op tijd zijn. Het centrum is mooier geworden, maar er zijn zaken die ik minder goed
vind, maar ja, ik vind A en de ander B. We
willen allemaal graag met onze auto vlak voor
de Mediamarkt kunnen stoppen om in te laden,
maar helaas…….ik doe het er maar mee, slalommend en zigzaggen door ons oude Den
Haag. We kunnen altijd nog rust vinden : achter de duinen!
Marja de Man

Rivierklei, een actieve kleiclub.
Als ik dit artikeltje schrijf kijk ik uit over de IJssel. Beschut in de winterzon geniet ik van een kopje koffie en mijmer over klei. Rivierklei. Komt de klei waar ik elke
week mee boetseer hiervandaan? Geen idee. Deze gedachte boeit me
echter wel!
Wellicht heeft u kennis met ons gemaakt tijdens de kerstmarkt die in het
schoolgebouw O3 georganiseerd was. Wij waren aanwezig met spulletjes voor de kerst, maar ook met ander eigen gemaakt werkt. Er was
veel belangstelling voor onze producten. Ook hebben verschillende leden demonstraties gegeven en zijn kinderen bij ons komen zitten om te
boetseren. Het was heel gezellig.
Rivierklei is een actieve kleiclub waar eenmaal per week op de woensdag onze leden hun creativiteit uiten in klei door te boetseren. Er wordt
geen les gegeven, iedereen is vrij om te maken wat hij of zij wil. De
groep wordt begeleid door een kunstenares. Ook helpen de leden elkaar
onderling. Er is veel kennis en ervaring aanwezig.
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Rivierenbuurt
Project Uilebomen
Sinds begin september 2015 werkt de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 aan de
herontwikkeling van de panden en de locatie van het voormalige wijk-en dienstcentrum de
Boskant. Hier worden in de bestaande panden aan de Uilebomen 9 woningen gerealiseerd.
In de nieuwbouw aan de zijde van de Hekkelaan gaat het om 31 woningen.
Eind februari/begin maart zal de oplevering plaats vinden.
Gelukkig is dan de bouwoverlast weer voorbij.
Op de gevel van de Uilebomen hangt een bord waarbij duidelijk wordt hoe informatie voor de verhuur gekregen kan worden.
De website van de Vereniging biedt informatie: www.hv1854.nl
De verwachting is dat de woningen per 1 april 2017 verhuurd kunnen worden. In de maand maart
vindt een informatiemiddag plaats waarbij belangstellenden de woningen kunnen bekijken en zich
indien gewenst als kandidaat huurder kunnen inschrijven.
De woningen zijn allen twee kamers groot en geschikt voor eenpersoons bewoning.

De groep bestaat vooral uit dames. Sommigen boetseren al lang, anderen
hebben het pas ontdekt. Gezelligheid staat voorop. Tussendoor is er tijd
om even een kopje koffie of thee te drinken.
We hebben een eigen ruimte met al onze materialen en een andere ruimte
met een grote tafel om aan te werken. We hebben ook een eigen oven om
alles in te bakken. Daarnaast is het mogelijk om het werk te glazuren.
Rivierklei heeft op dit moment plek voor nieuwe leden.
Kom eens kijken wat we doen. Je bent van harte welkom.
Alle informatie op een rij:
Wanneer: elke woensdag van 10.15 – 12.45 uur of van 13.45 – 16.15 uur.
Niet in de schoolvakanties.
Wat: alleen boetseren.
Locatie: woon-zorgcentrum Rivierenbuurt, Christoffel Plantijnstraat 3, 2e etage.
Kosten: 13 euro per maand. Het werk wordt apart afgerekend na bakken en glazuren.
Daarnaast wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor koffie en thee.
Informatie: bij Crien: 06 26 76 18 34 of Koos: 06 41 32 32 02.
Geschreven door Maria van Duijn. De foto’s zijn gemaakt door Anita Brieko.
15

16

