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Spreken
met de
politie?

4 mei
dodenherdenking

1ste dinsdag
van de maand
19.00—20.00 u

de wijkagent is
elke dinsdag van
15.30—16.30

O3
Zaanstraat 25

aanwezig
in O3
Zaanstraat 25

Bij het
voormalig Joods weeshuis
ter hoogte van
Pletterijstraat 66

Spreekuur
HaagWonen
en wijkagent

19.45 u

Iedereen is welkom
Bloemen meenemen mag

Colofon
Wijkkrant Bewonersorganisatie
Rivierenbuurt/Spuikwartier
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Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt huis
aan huis bezorgd.
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

Politie geen spoed
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Roy James Döhne
Marja de Man
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Hetty Gijzen
Ilse Gales
Joke Wiersma
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Advertentietarieven 2017

Prijs per keer op basis van heel jaar (6x)
1/6 pag.
1/3 pag.
1/2 pag.
1/1 pag.

€ 50,—
€ 95,—
€ 142,50
€ 265,—

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

Gironummer BRS:NL62INGB0000500394

Waldorpstraat 80
 070 250 70 70

Riviertje voor vraag en aanbod
Gratis voor wijkbewoners: 35 woorden

Garage D. Schipper

Bestuursleden bewonersorganisatie:
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

Kopij inleveren nr. 115
Voor 25 mei 2017

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

Opening van de ‘oude’ Boskant aan de Uilebomen.
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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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Kinderraad

Voorjaarsschoonmaak
Op 21 maart begon de lente en voor Zebra Welzijn in de Rivierenbuurt was deze dag een
startsein met 2 grote activiteiten in de wijk:
De Voorjaarsschoonmaak en O3 bakt (zie verslag op pagina 13).
Op woensdag 22 maart jl. werd een grote Voorjaarsschoonmaak in de wijk gehouden; een goed
moment om een frisse wind door huis en straat te laten waaien. ’s Middags konden zowel volwassenen en kinderen mee met de TrashUre Hunttrein vanaf O3. Ruim 60 volwassenen en kinderen
gingen opzoek naar heuse schatten. In de hele wijk werden deze schatten (zwerfafval) verzameld.
Schatten die niet in de natuur thuishoren en waarmee dus dieren worden gered. Gelijktijdig konden
in de opgeruimde Rivierenbuurt geveltuintjes worden aangelegd. Een mooi groen plantje brengt
extra voorjaar in de straten. In samenwerking met de Kinderraad, Buurtvaders, Operatie Steenbreek en de gemeente Den Haag werd deze dag succesvol afgesloten met nieuwe (groene) ontmoetingen.
Zebra Welzijn kan heel erg tevreden terugkijken op
deze activiteit. Voor en door bewoners, jong en
oud aan de slag, samenwerkende partners die elkaar ook hierbij vinden en elkaar ondersteunen.
Rivierenbuurt, een wijk in beweging!
Heeft u behoeften of wensen voor de wijk en heeft
u hierbij ondersteuning nodig? Bent u of kent u een
buurtbewoner die graag groene initiatieven in de
straat wil realiseren,
neem dan contact op met de opbouwwerker van
Zebra Welzijn:
Anya van Hees; a.vanhees@zebrawelzijn.nl, tel. 0619140233.
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Skyline

Ik ben iets te vroeg voor onze vergadering in de Brede Buurtschool O3. En kijk vanuit de kantine
over het Deltaplantsoen. Een vliegtuig vliegt in de verte over de skyline van Den Haag. Ja natuurlijk, een eigen Haagse skyline die er mag zijn en de Rivierenbuurt op de kaart zet. Wat een duidelijk stadssilhouet als één structuur in die kobaltblauwe lucht van de ochtendzon. Ik pak snel mijn
fototoestelletje. En ik click! Check in de foto galerie en zie dat het een schitterende
skyline is geworden. Na afloop van de vergadering roep ik dat het volgend artikel de
skyline van Den Haag zal gaan worden ...
Gemakkelijker gezegd dan gedaan! Elke keer als ik Den Haag binnenrijd over de A12 via de
Utrechtsebaan zie ik in de verte de hogere Haagse bouwwerken. Natuurlijk hoor en lees je in de
loop der tijden van alles over deze hoge gebouwen. Ik ben op mijn scootertje rond gaan tuffen tussen de hoge bouwwerken van mijn Skyline. Dat is werkelijk iets anders. Door omhoog te kijken
mis je het silhouet dat statig omhoog rijst. Door de vorm en kleur "herken" ik wel bepaalde gebouwen, maar als ik die later meen te kunnen plaatsen zit ik er toch vaak naast. Dus opnieuw rond
scooteren en vergelijken. Grappig, want vanuit een ander perspectief lijken de gebouwen toch anders als die van mijn Skyline foto. Langzaam ontdek ik toch welke silhouetten bij welke gebouwen horen... ik ga ze benoemen, en neem het mij niet kwalijk als ik er een beetje naast zit.

Het Stadhuis
Geheel links zien wij het opvallende, witte Haagse Stadhuis aan het Spui, met de hijskraan er
voor. Dit gebouw heeft het grootste atrium van Nederland. Hier kunnen wij voor veel zaken
terecht. Altijd een drukte van jewelste.
De Campus Den Haag
Daarnaast staat de grijswitte Campus Den Haag. Het woord campus zegt het al en betekent "open
ruimte/veld". Meestal gebruikt als aanduiding voor een universiteitsterrein. Den Haag, stad van
vrede, veiligheid en recht, wil zich graag opwerpen tot een florerende, academische studentenstad.
De Universiteit Leiden is al sinds eind jaren negentig gevestigd in Leiden... én in Den Haag!
Campus Den Haag is het voormalige ministeriegebouw en is de derde locatie van de Universiteit
Leiden in Den Haag met de opening van Wijnhaven. Begin december zijn medewerkers van de
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Den Haag

Universiteit Leiden verhuisd naar Den Haag, in januari 2017 volgden de studenten. Campus Den
Haag is snel uitgegroeid tot een internationaal vooraanstaand academisch centrum van onderwijs
en onderzoek.
De Zurichtoren
Nog net achter de Campus Den Haag zien wij een stukje van de groene kleur van het dak van de
Zurichtoren, naast het Stadhuis. Dit is een kantoortoren in het Nieuw Centrum in het Haagse wijkje De Resident, Muzenstraat. Het is één van de meest prestigieuze kantorengebieden van Den
Haag. De toren is een ontwerp van architect Cesar Pelli met een hoogte van 88 m. De Zurichtoren
telt 20 verdiepingen en werd in 1999 opgeleverd. In de Haagse Skyline is het gebouw als silhouet
gemakkelijk te herkennen door de enigszins ronde bovenkant.
De Kroon
Iets verder staat misschien wel de meest besproken woontoren van Den Haag in het Haagse Wijnhavenkwartier. Ik heb het over het ranke, statige gebouw De Kroon. De Zwarte Madonna moest er
voor wijken na vele protesten en wanklanken. De eerste steen werd gelegd in 2008 en de oplevering was in juni 2011, met een bouwsom van maar liefst 65 miljoen euro. De Kroon meet een
hoogte van 131,5 m. en heeft 40 verdiepingen. Deze woontoren vormt een contrast met de aangrenzende nieuwe ministeries (JuBi-torens). Tussen de Schededoekhaven en de Turfmarkt is de
belangrijke doorgangsroute ontstaan tussen het Centraal Station en het Spuikwartier, berucht door
de vrije windval die ijzig koud kan zijn. De zes laagste verdiepingen bevatten kantoren. Daarboven
liggen zeven lagen sociale huurwoningen. Van de 14e tot en met de 40e en hoogste verdieping bestaat het flatgebouw uit koopwoningen. De bekroning van De Kroon is in de top van de woontoren
met twee mega luxueuze penthouses gelegen op de 40ste etage. Deze exclusieve appartementen
van 184 m² en 185 m² hebben elk aan drie zijden een terras met een werkelijk adembenemend uitzicht. Ehm, de prijs is bóven één miljoen! De top wordt verbijzonderd met een opengewerkte
kroon die ’s avonds wordt aangelicht, geroemd als de tandvormige sierelementen.
.
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Skyline Den Haag
Ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) en
Ministerie van Veiligheid en Justitie
In het Wijnhavenkwartier staan de twee nieuwe ministeries van Veiligheid en Justitie, en van BZK
(146 m hoog). De eerste is opgetrokken uit een wittig natuursteen, de tweede uit rode baksteen.
Het gebouw is zó ontworpen alsof een plint van waaruit de twee torens als hoogbouw rijzen, de
JuBi-torens aan de zuidzijde van de Turfmarkt (hier in het midden van de Skyline). Met aan de
noordzijde het Helicon, de Parkeergarage van Q-Park. De oude versie van de ministeries voldeed
niet meer en enige renovatie bleek te kostbaar. De Duitse architect Hans Kollhof werd verkozen
uit een soort prijsvraag. Hij vindt de gevel een allerbelangrijkst aspect van een gebouw. "Dat is
waar wij als architecten voor zijn. Vanuit de verte gezien draait alles om het silhouet van een gebouw.", aldus Kollhof. Daarom eindigen beide gebouwen in een bekroning met pinakels, die hoog
in de lucht reiken net als bij De Kroon! Binnenin is de paarse, golvende bank van 70 m. langs de
lichtgele wand in het bedrijfsrestaurant een absolute blikvanger, ook het ontwerp van Kollhoff.
Deze wordt gekscherend de langste bank van Nederland genoemd.
De Hoftoren of de Vulpen
Achter de twee ministeries staat die vreemde, futuristische wolkenkrabber, aangeduid als de Hoftoren met de bijnaam van de Vulpen. Deze staat naast station Den Haag Centraal, Oranjebuitensingel. De slankheid van de toren wordt benadrukt door het gebruik van verticale stroken kalkstenen
en hoge raampartijen. Het is een van hoogste gebouwen in Den Haag met 31 verdiepingen die uitloopt in een spitse top op 142 m. hoogte. Oorspronkelijk zou het 170 m. zijn geworden, maar een
hoge mast werd niet geplaatst. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd bekend dat
windkracht 9 en hoger tot gevaar zou kunnen leiden. Kort daarna werd meerdere malen het gebied
rond de Hoftoren afgezet omdat aluminium platen van de toren dreigden te vallen. Het ging echter
om een probleem dat vooral bij harde wind opspeelt. Een keihard fluitend geluid, gelijk een windorgel, deed vele omwonenden klagen. Deze geluidsoverlast werd veroorzaakt door de wind uit het
noordwesten. Gelukkig is dat verholpen, nadat het rooster op het dak was voorzien van spoilers.
Ontworpen door het architectenbureau Kohn Pedersen Fox Associates, New York, en gebouwd
door Heijmans Bouw BV te Rosmalen zijn verschillende internationale prijzen deze ranke toren
ten deel gevallen.We vinden hier het Rijksverzamelkantoor met o.a. het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
't Haegsch Hof
Op de voorgrond voor de twee ministeries zien wij het wooncomplex 't Haegsch Hof middenin de
Rivierenbuurt. Ik schreef er iets over i.v.m. Jenny Slagter en de opening van haar galerie Boyuan
Art House, gevestigd in 't Haegsch Hof. Hoewel geen enorm hoog bouwcomplex noem ik deze
vanwege de prominente plek in deze Skyline, en omdat het een woontoren betreft van 240 woningen, deels huizen, deels appartementen. Mét de publieksprijs in 2008 van de Nieuwe Stad Prijs ...
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Castalia Gebouw
Niet genoemd en toch enorm "beroemd" is het Castalia gebouw. Toen een enorm hoog gebouw
van 104 m. Hier zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevestigd. Ontworpen door Jan Lucas en herbouwd door architect Michael Graves werd deze heropend in 1998. De oorspronkelijke naam was Transitorium
(doorgangshuis) en werd toen veranderd in Castalia, een Griekse nymf die gerelateerd was aan de
muzen, waar het Muzenkwartier naar genoemd is. De twee puntdaken van 35 m. hoog die er tijdens de verbouwing zijn opgeplaatst, hoewel geen functie, heeft het gebouw de bijnaam de
"Haagse Tieten" gekregen. Het moest lijken op een groot grachtenpand ... hier te zien op de foto
van Kevin Coellen.
Roy James Döhne
Credits: Kevin Coellen
http://coellnerphotography.com/
https://www.instagram.com/coellnerphotography/

Toerist in eigen wijk
Iedere zondag organiseert Maurits (‘Maup’) Burgers verrassende en interessante wandelingen, steeds door een andere
buurt in Den Haag. Op zondag 26 maart gidste hij een groepje mensen door de Rivierenbuurt. Langs industrieel erfgoed,
aparte nieuwbouw zoals ’t Haegsch Hof, bijzondere gevels,
smalle straatjes en open portieken.
Wandelen met Maup in de Rivierenbuurt. Wij waren erbij en
keken op een heel andere manier naar de buurt. Een beetje
zoals een toerist dat doet, maar dan in eigen wijk.
Wat opvalt zijn de bijzondere straatnamen: Uilebomen, Schedeldoekshaven, Zieken, Pletterijkade, Hekkelaan en noem ze maar op. Allemaal straatnamen met een verhaal. De Schedeldoekshaven bijvoorbeeld bestond al voor 1597 als ‘Middel Gragt’. De huidige naam komt waarschijnlijk
van Scheteldoek wat luier betekent. Het is ontstaan door de aanwezigheid van veel blekerijen
waar luiers te drogen hingen. Het Zieke - jawel zonder n - is het water dat van het Spui naar het
Rijswijkseplein loopt en wordt wel de oudste open gracht van Den Haag genoemd. De naam van
het Zieken, de aangrenzende kade, verwijst naar het oude Leprozenhuis dat midden in de weilanden buiten de stad stond op het huidige Rijswijkseplein. Er was geen verkeer en de zieken wandelden binnen een ommuurde kade. Aan de andere kant van de gracht ligt de Pletterijkade en deze naam komt van de koper- en ijzerpletterij die daar tot het begin van de 20e eeuw over de hele
lengte van de Pletterijkade bedrijf had. De firma Enthoven was er gevestigd. Zij maakten o.a.
lantarenpalen en bruggen, maar ook stonden ze bekend om het maken van de molenassen, naar ik
begreep wel 1500 stuks per jaar! De oude loopbrug aan de Boomsluiterskade, ter hoogte van de
buurtwinkel, is door van Enthoven gemaakt in 1861.
Wat verder opvalt in de wijk zijn de mooie oude gebouwen waar industrieën, bedrijven en voorzieningen waren gevestigd met de vaak bijzondere tegeltableaus en andere gevelversieringen. Het
is niet moeilijk je voor te stellen hoe de Nieuwe Haven er uit heeft gezien. Het huisje midden op
de straat is een overblijfsel van het oude badhuis. De oude ambachtsschool is prachtig verbouwd
tot woningen. De Hekkelaan, in de volksmond ook wel het Hekkelaantje genoemd, dankt haar
naam aan het afsluiten van de laan met een hek. Logisch toch? En daar is ook het oude Koetshuis, een soort taxicentrale die spullen vervoerde vanaf de boten de stad in. Er zijn nu kunstenaars en bedrijfjes in gevestigd. Op de hoek van de Zaanstraat en de Maasstraat is een gevel te
zien met heel mooi metselwerk. Volgens onze gids Amsterdamse School. Hier was vroeger een
carburator fabriekje. Ook hier is een nieuwe bestemming voor gevonden.
We wandelen naar een stukje wijk dat dicht tegen de spoorlijn en de Binckhorst aanligt. Daar
treffen we op de hoek van de Zwetstraat en de Scheepmakerstraat een oud gebouw waar voorheen de Rotterdamse bierbrouwerij De Drie Hoefijzers was gevestigd. Althans, het was een expeditie punt. Twee prachtige tegeltableaus herinneren er nog aan. Het pand staat te koop. Hopelijk
wordt het gerenoveerd en hergebruikt. Niet slopen graag!
Dan natuurlijk het gebouw van de voormalige postcheque- en girodienst. Dat is gebouwd onder
supervisie van Rijksbouwmeester Knuttel. Heel mooie details op de gevel. In dit gebouw werkten
indertijd veel mensen uit de omgeving.
Lees verder op pagina 14
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Badminton Familie toernooi in O3.
Het O3 gebouw is een plek waar veel gesport wordt, waaronder ook badminton.
Badmintonclub Drop Shot geeft al sinds de officiële opening van het gebouw verschillende trainingscursussen voor jeugd en volwassenen. Naast de trainingen worden er ook toernooien georganiseerd.
Er zijn al twee toernooien geweest, één voor de jeugd en één voor volwassenen.
Nu is het tijd om deze twee groepen te combineren tot een familie toernooi.
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 20 mei van 12:00 tot 17:00.
Er zijn twee voorwaarden verbonden aan de inschrijving.

De kinderen zijn tussen 6 en 12 jaar en de volwassen zijn 18 +

Een beperkt aantal inschrijvingen is maar mogelijk, totaal 15 koppels
Het toernooi is geheel gratis en open voor de rivierenbuurt.
Dit toernooi wordt in samenwerking met badmintonclub Drop Shot en Jan van Nassau georganiseerd. Het wordt een gezellige en sportieve middag in het O3 Gebouw!
Aanmelden bij:
Thimon van der Raaf
JSC@bcdropshot.nl
Jeugdsportcoördinator, SWSDH
BC Dropshot

Oproep:
wie doet mee met de buurtmarkt ?
Een aantal enthousiaste buurtbewoners hebben aangegeven graag een Buurtmarkt te willen organiseren. Het idee is dat het een
Buurtmarkt wordt waar buurtbewoners hun
spullen kunnen kopen en verkopen. Naast de
markt zal er een gezellig terras komen waar
koffie/thee, frisdrank en broodjes te koop
zijn. Ook voor de kinderen is er wat te doen.
Kortom, een ontmoetingsdag voor iedereen!
Zebra Welzijn is opzoek naar meer buurtbewoners die willen meedoen en meehelpen met de organisatie rondom de Buurtmarkt.
*Aangezien Zebra Welzijn uitsluitend een ondersteunende rol zal spelen in de organisatie kan de
Buurtmarkt alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen voor de werkgroep.
Interesse? Leuk! Geef je op voor de werkgroep:
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Voor aanmeldingen voor de werkgroep Buurtmarkt,
bel of mail
Christa c.verra@zebrawelzijn.nl / 0639437774 of
Anya a.vanhees@zebrawelzijn.nl / 0619140233

O3 bakt
Hoe krijg je jonge en oudere buurtbewoners bij elkaar?
En hoe zorg je ervoor dat een aantal organisaties samenwerken aan een activiteit?
Door mee te doen aan de landelijke Pannenkoekendag natuurlijk!
Op 24 maart was het nationale Pannenkoekendag. Onder bezielende leiding van de 2 bakkers van
het televisieprogramma Heel Holland Bakt!, Manuela en Emma (die tevens ook werkzaam is bij
Zebra Welzijn), werden gedurende de dag ruim 600 pannenkoeken voor zeker 265 bewoners gebakken. Vrijwilligers, bewoners, wijkagenten, beroepskrachten van gemeente Den Haag en Haag
Wonen en jongeren van het Jongerenwerk van Zebra Welzijn gingen in de keuken aan de slag met
het bakken van pannenkoeken. Terwijl in de bediening de Kinderraad, jongeren en vrijwilligers
van Zebra Welzijn ervoor zorgden dat de gasten van hun overheerlijke pannenkoeken konden
smullen.
Ook het FlexCollege deed mee. Zij hebben pannenkoeken gebakken voor de leerlingen van groep
6 van Brede Buurtschool O3. Om het sociale component te versterken, hebben de leerlingen die
pannenkoeken gezamenlijk opgegeten.
Het vinden en verbinden!
Zebra Welzijn kan heel erg tevreden terugkijken op deze grootschalige activiteit. Voor en door bewoners, jong en oud aan de slag, samenwerkende partners die elkaar ook hierbij vinden en elkaar
ondersteunen. Rivierenbuurt, een wijk in beweging!
Heeft u behoeften of wensen voor de wijk en heeft u hierbij ondersteuning nodig? Bent u of kent u
een buurtbewoner die graag groene initiatieven in de straat wil realiseren, neem dan contact op met
de opbouwwerker van Zebra Welzijn:
Anya van Hees; a.vanhees@zebrawelzijn.nl, tel. 0619140233.
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IN DE BUURT 11
Dit is meer “Uit de stad” in
plaats van “In de buurt”
namelijk: welke bekende
Hagenaars (of Hagenezen)
zijn er eigenlijk. Best veel
natuurlijk en die zijn heel
bekend of minder bekend.
Ook door de jaren heen verandert het beeld van de bekende Hagenaars, want de
jongeren van nu kennen veel oude bekende
Hagenaars niet meer.
Voor mij zijn de bekendste Hagenaars het duo
Van Kooten en de Bie. Wat ik me vooral herinner is de tijd van Jacobse en Van Es. Veel
opnames van Jacobse en van Es werden in onze wijk gemaakt. Twee echte Haagse linke
jongens die bijvoorbeeld langs de deur gingen
om bij oude vrouwtjes de tuin winterklaar te
maken. Vrijwel altijd zat Jacobse (Kees van
Kooten) met het oude dametje aan de koffie en
stond Van Es (Wim de Bie) iets uit de strooien
in de tuin en hoorde je hem zeggen: zit hij lekker binnen, sta ik god-ver-de-god-ver basterdsuiker te strooien in de kou. Ja, echte Haags
gaat vaak samen met veel lelijke vloeken.

ging voor een groot deel over seks. Ook hier
Jacobse en van Es, waarbij het duidelijk werd
dat De Bie seks maar “een heel gedoe” vond
en Jacobse er geen genoeg van kon krijgen.
Velen van u zullen zich dit allemaal herinneren, maar ik heb collega’s die niet weten wie
Van Kooten en de Bie zijn. En dat vind ik jammer.
Maar ja, wat weet ik van Couperus, toch zeker
een groot en bekend Hagenaar. En dan heb je
in deze tijd ook Sjaak Bral, Wieteke van Dort,
Henk Bres, Sterretje, Samantha & Michael.
Smaak loopt erg uiteen. En iedere generaties
heeft zijn helden. Nog één held van mij dan:
Harrie Jekkers, die de haringkraam op het
Rijswijkse plein tot nationaal icoon maakte.
Door zijn prachtige liedjes met het Klein Orkest en geweldige Haagse humor in zijn shows
zat ik in de zaal of aan de buis gekluisterd, totdat Harrie vertrok naar Spanje.
Wie is uw bekende Hagenaar of moet ik toch
Hagenees zeggen? Wat zijn uw herinneringen?
Waar was u fan van. Schrijft het mij en misschien komt uw verhaal in de wijkkrant.
Mijn e-mailadres is marjam12@msn.com

Jacobse en Van Es hebben zelfs een politieke
partij opgericht: de Tegenpartij. Er was een
heel lied bij gemaakt en er waren mensen die
tijdens de verkiezingen serieus wilden gaan
stemmen op deze partij. Iets ouder dan de Tegenpartij was het geweldige LP Hengstenbal,
opgenomen in de Haagse Houtrusthallen. Dat
We vervolgen onze wandeling richting nieuwbouw. De nieuwbouw aan
de Lekstraat en de Maasstraat waar ik eerder over schreef en ook de nieuwbouw het Haegsch Hof
met zijn bijzondere stedenbouw en architectuur. Gebouwd in een V-vorm ademt het de sfeer uit
van de oude Haagse grachtenpanden. De gevels zijn verschillend en zo krijgen de panden een individueel karakter. Kitsch, retro of authentiek. Oordeelt u zelf maar. Hier kwam nog wel ter sprake
dat het gebied wordt beschouwd als een ‘hitte eiland’. Te weinig nagedacht over groen, in een gebied waar al te weinig groen is. Nooit te laat om er nog een tegeltje uit te halen en wat mooie planten in te zetten.
We eindigen met een biertje bij pan y vino by Paulo op de hoek van het Spui en de Uilebomen
waar de verhalen los komen en herinneringen uitgewisseld worden: weet je nog van Jacobsen en
van Es: ‘Zie ik je vanavond nog bij Irma La Douce?’ Ook dat is de Rivierenbuurt.
Wandelen met Maup is meer dan wandelen alleen. Walk, Talk en Smile is zijn motto!
Ontspannen, ontmoeten, ontdekken, verrassen, lachen en anders leren kijken. En niet te vergeten
de gastvrijheid. Iedereen kan meewandelen. Een echte aanrader !
Voor meer informatie kun je zijn website bekijken: www.wandelenmetmaup.nl
Vervolg van pagina 11
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Hetty Gijzen

Spinning lessen voor volwassenen,
donderdag van 17.45 uur - 18.30 uur
voor wijkbewoners Rivierenbuurt,
10 plaatsen beschikbaar
vol=vol
kosten 2 euro per keer.
(neem handdoek en bidon met water mee).

Havenlicht activiteiten rondom de feestdagen:
Hemelvaartsdag, 25 mei van 10:00 - 12:00. O.l.v. een natuurgids van A Rocha wandelen op landgoed Ockenburg. Na afloop koffie in Kasserie Ock.
Pinksterfeest, 4 juni 15:00 - 16:00 in O3 (Zaanstraat 25) voor iedereen die wil weten wat Pinksteren betekent. Van te voren delen we iets leuks uit op straat.
Voor meer informatie: info@havenlicht.nl of bel met Gerrie 06-16211057
Vrijwilligers gezocht voor Geef het door
Plezier in lezen en taal!
Ouders die handvatten willen krijgen hoe ze met hun kinderen kunnen praten over school of hoe ze met school kunnen praten over hun kind, kunnen
via themaboekjes, die dagelijkse onderwerpen aansnijden, aan de slag. De
combinatie van onderwerpen met ouders bespreken en kinderen voorlezen
via de Voorleesexpress, noemen we Geef het door.
Het is werken aan taalstimulering bij kinderen en hun ouders thuis. We geven het plezier in lezen en taal door. Zo werken we aan twee kanten aan het
vergroten van het plezier in taal.
We zoeken vrijwilligers die twee à drie uur per week
beschikbaar zijn voor deze leuke klus! Je krijgt een
training om goed beslagen ten ijs te kunnen komen.
Ben jij een taaltijger en vind je het leuk om met mensen te werken, dan zijn we op zoek naar jou!
Meer weten ?
Neem contact op:
Iris de Ruiter
i.deruiter@zebrawelzijn.nl
06 06 28222794
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