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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
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Mw. A. Verwaal
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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!

Herdenking Joods Weeshuis
HERDENKING JOODS WEESHUIS
4 mei, dus op tijd naar de herdenking bij het joods weeshuis in de Pletterijstraat.
Er werd al mooie muziek gespeeld toen ik er aan kwam.
José Mendels vertelde het verhaal van Bram Poons, die ontsnapte aan het transport omdat hij twee
dagen daarvoor met een liesbreuk in het ziekenhuis was opgenomen.
Daarna vertelde Roel de Wilde over Keesje de Groot, een 14-jarige jongen, die op het Spui gefusilleerd werd door een SD officier omdat hij geplunderd zou hebben uit een winkel van de Gruyter. Een kind nog, die daar 2 dagen in de regen moest blijven liggen als voorbeeld voor de mensen
met een bord om zijn nek met: ik ben een plunderaar;
Daarnaast het verhaal van een buurjongen die van de SD moest spugen op het lichaam van Kees
en op hem moest springen. Hij was toch een held omdat hij 2 keer dat bevel weigerde en uiteindelijk uit angst maar over het lichaam heen sprong en hard door de menigte wegrende.
José las uit het boekje van Ida Vos(35 tranen) een paar korte maar indrukwekkende gedichtjes
voor, kippenvel.
Om 8 uur natuurlijk 2 minuten stilte met zijn allen, met ieder onze eigen gedachten over mensen
die gestorven zijn in de tweede wereldoorlog. Daarna onder een mooi muziekje de kranslegging
bij ons monument van het Buurtberaad, de Haagse politie en de Jan van Nassauschool.
Vervolgens de bloemen van de buurtbewoners, waarna er afgesloten werd met een dankwoord
door José.
Wat ik erg jammer vond was de afwezigheid van onze jonge buurtbewoners. Juist zij moeten zich
bewust zijn van de geschiedenis van de 2e wereldoorlog.
Enkelen waren er met hun ouders en legden bloemen neer, mijn dank daarvoor.
Tevens dank aan alle mensen die dit ieder jaar weer mogelijk maken.

Anneke Mesker.
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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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Spaarneplein
Spaarneplein groener en vriendelijker
Het Spaarneplein is de belangrijkste entree voor de Rivierenbuurt en is daarmee dé plek
waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. In het voorlopig ontwerp dat door het college is
vastgesteld komen meer zit- en verblijfsmogelijkheden en komt er meer groen. Bovendien
worden de parkeerplaatsen verwijderd, omdat de parkeerdruk onder de 50% ligt.
Het Spaarneplein is één van de zes extra pleinen die in 2017 worden opgeknapt. Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte, VVD): “De pleinenaanpak begint zijn vruchten af te werpen. Pleinen
hebben een belangrijke sociale functie. Het is van belang dat er voor jong en oud wat te doen is.
En vooral dat men kan genieten van een mooie aangename omgeving waar de bewoners graag komen. Het is goed voor de buurt dat we die Haagse pleinen aanpakken. Ook als dit plein is opgeknapt, wordt het een stuk aangenamer voor iedereen.”
Om het Spaarneplein als plein vorm te geven wordt de verkeerssnelheid aangepast naar 30 km/u.
Het trottoir vóór de New World Campus wordt verbreed en biedt straks ruimte voor kleine evenementen zoals bijvoorbeeld het festival Plein Publiek. Daarnaast worden op het plein groenvakken
toegevoegd met varens en grassen. Daarom heen komen een paar zitranden, waardoor mensen lekker kunnen zitten en genieten van de omgeving. Hiermee voldoet het voorontwerp aan de wens
van de omwonenden die graag een levendiger en groener plein willen. De uitvoering zal, naar verwachting, tegelijkertijd met de vervanging van de riolering, in september 2017 plaatsvinden.

Wij wensen iedereen een gezellige en

zomer toe !!
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Compost in Rivierenbuurt
Op 25 maart, de landelijke compostdag, opende
wethouder Joris Wijsmuller de 12e buurtcompostplek in Den Haag, bij buurtmoestuin Het
Klaverblad. Hij was erg blij met deze inzamelplek, omdat hij als inwoner van de rivierenbuurt
nu ook zijn gft naar een plek kan brengen waar
er iets nuttigs van gemaakt wordt. In zijn openingswoordje prees de wethouder ook het duidelijke informatiebord (en de flyer).

De buurtbewoners zijn ook blij met de nieuwe
buurtcompostplek. Dat bleek wel tijdens het
rondje door de buurt met de ponykar. Verschillende bewoners hadden een emmertje gft klaar
staan, een school leverde een bak vol appelschillen, en ook een winkelier had wat onverkoopbare groente om op de composthoop te
gooien.
U kunt uw compost tijdens kantooruren brengen
naar de compostbakken achter op het parkeerterrein bij de New World Campus,
Spaarneplein 2.

Zebra Welzijn in gesprek met de bewoners!
Vanaf 1 september a.s., zullen medewerkers van Zebra Welzijn in Rivierenbuurt
iedere vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur spreekuur houden in het O3 gebouw, Zaanstraat 25.
U kunt op dit spreekuur terecht met vragen, ideeën en wensen over activiteiten voor ouderen, activiteiten of voorzieningen in Rivierenbuurt en vrijwilligerswerk.
Wilt u bijvoorbeeld kennis maken met opbouwwerker, ouderenwerker of jongerenwerker, uw zorg
delen of bespreken in hoeverre mooie activiteiten uitgevoerd kunnen worden?
Kom dan langs op ons spreekuur!
Wilt u hierover meer weten
bel of mail dan Anya van Hees (opbouwwerker Zebra Welzijn),
a.vanhees@zebrawelzijn.nl, 0619140233.
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Social
Een behoorlijk tijdje gelee begon ik te internetten. Een korte inwijdingscursus en veel hulp van
mijn neef joegen mij de computer in. Geheel verbaasd kreeg ik de hele wereld te zien op dat
schermpje en bewoog onhandig de muis over het muismatje met de afbeelding van een tropisch
paradijs. Ik wist het direct en heel zeker. Ik wilde een website! Met dank aan een goede vriendin
werd mijn eigen website "Ratu Kidul Javanese Goddess" gelanceerd op 25 januari 2000. Deze had
ik zó professioneel opgezet, dat menigeen vol bewondering alle lof uitte. Daar bleef het echter bij.
Ik droeg de website op aan mijn moeder en dook met een atoomvaart de virtuele media in. Ik was
een surfer op het internet geworden. En met de vinger nagewezen door familie, vrienden en kennissen als "verslaafde".

Nu, 16 jaar later, hebben we "social media", een verzamelbegrip voor allerlei uitingen van allerlei
verschillende groeperingen. De gebruikers van “social media” verzorgen de inhoud zelfstandig. Of
je nu privé wilt gaan of besloten wilt blijven, openhartig en alles van de daken wilt schreeuwen,
het hoofdkenmerk is de interactie en dialoog tussen de gebruikers of bezoekers. Heel wat organisaties hebben op dit platform, of internet-toepassing, gestaan.
Ik kan me nog de MSN webserver (Microsoft Network, in 1995 gelanceerd samen met Windows
95) herinneren. Beroemd vanwege MSN Hotmail, opgevolgd door Windows Live Hotmail en
daarna Outlook.com. Direct mailen over de hele wereld. Je kon je aansluiten bij de webserver en
via een "website" een eigen webpagina aanmaken. Dus met plaatjes, foto's, teksten en links naar
andere webpagina's trok jij als webbeheerder webgebruikers aan die lid konden worden. Die wisselden ook berichten, foto's en linken uit. Deze clubjes, sociale netwerksites dus, vermenigvuldigden zich al snel over de gehele wereld. "Wereldwijd surfen" heette dat! Via de webbrowser. De
allereerste webbrowser heette daarom WordlWideWeb (WWW) en spreekt nog steeds tot de verbeelding door het symbolische 666 nummer dat voor de W staat.
Later kwam het geluidsmateriaal. De webpagina's
met een beheerder raakten uit en gebruikers deelden rechtstreeks informatie met elkaar. Zonder
enige tussenkomst van iemand anders. Hoe meer
gebruikers deelden hoe meer zij ontvingen. Dit
soort media stelde je in staat om te socialiseren
met andere gebruikers. Ook het chatten werd
steeds populairder. Het is niet meer exact aan te
geven wanneer "social media" begonnen is. We
kennen nu Twitter, LinkedIn, YouTube, Wikipedia, Google, Myspace, Flickr ...en Facebook. Bij
Twitter lees je de "tweets", bij YouTube bekijk je
filmpjes, bij Flickr zijn dat foto's. Beroemd waren
de nu verdwenen MSN, Hyves, Virtual Tourist en
Panoramia Google Earth. Ik was overal lid van!
En toen was er Facebook, voorheen Thefacebook
uit 2004. Dat was een gratis, online sociale netwerksite. Wist je dat het oorspronkelijk bedoeld
was voor studenten? Om elkaar beter te leren kennen! Já, en een tweedejaars student psychologie
was één van de oprichters. Hij werd ervan beticht
dat zijn site de privacy van anderen benadeelde. De regels werden dus overtreden en geschonden.
Zijn naam? Mark Zuckenberg! Met één miljoen gebruikers in 2004.
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Media
Een persoonlijk profiel aanmaken, vrienden toevoegen , berichten versturen en plaatsen en foto's
posten. Delen, delen en delen! Waardoor notificaties van vrienden alswel aanmeldingen van nieuwe vrienden volgden. In 2009 werd de "like" knop ingeschakeld. Het omhoog gestoken duimpje is
misschien wel een van de meest gebruikte symbolen geworden in de social media, samen met het
rode hartje. Voor Facebook nam de groei enorm toe met een aantal van 1,65 miljard actieve gebruikers, vermeldingswaardig niet ?
Zelf heb ik Facebook in eerste instantie niet zo intens gebruikt. Vooral in het begin vond ik Facebook nogal gespleten. De ene helft blies zijn/haar account op tot gigantisch overdreven aandachttrekkerij om toch zoveel mogelijk "likes" en volgers te krijgen. De andere helft ging verscholen in
allerlei namaak-achtige profielen met allerlei bijnamen waar je toch moest raden wie dat nou waren. Dat ook beroemdheden een eigen profiel pagina aanmaken blijft een soort attractie voor miljoenen gebruikers. Ariana Grande trekt meer dan 32 miljoen volgers, Kim Kardashian West 30
miljoen, en Rafael Nadal 14 miljoen. Vaak zijn het verwoede fans die een pagina aanmaken voor
hun idool, en niet de beroemdheid zelf.
Sinds september 2016 heb ik een account bij Instagram. Facebook kocht in 2012 Instagram voor
bijna $1 miljard in contanten en aandelen. Hier worden meer dan 80 miljoen foto's per dag gedeeld. Het heeft sinds 2014 320 miljoen actieve gebruikers. 75 % van alle Instagramgebruikers
komt van buiten de Verenigde Staten. Ik had veel gehoord en gelezen over Instagram. Hoewel
deze enkel via een iPhone, iPad of iPod touch kon worden uitgevoerd. Iets later kwam het ook uit
op Windows Phone e.a. Naast een Apple is er nu een Android app toegevoegd. Zodra ik een nieuw
mobieltje in mijn handen hield heb ik een Instagram profiel aangemaakt. Facebook was toch al
gaan vervelen.

Instagram is eveneens gratis met een eigen mobiele app. Digitale foto's en video's met een speelduur tot 60 seconden kunnen moeiteloos uitgewisseld worden, gefilterd en bewerkt. Voor mijn interesses is Instagram gemakkelijker om andere gebruikers te benaderen en contact te leggen. Instagram is tevens razendsnel, vaak oppervlakkig en gedreven door hashtags. Dat is het alom bekende
hekje of #-teken, gebruikt als voorvoegsel. Zo wordt een bericht wereldwijd eenvoudig en snel gevonden. Misschien in het begin een lastig onderdeel, maar een fantastische manier om snel interesse te wekken bij andere gebruikers met een zelfde voorliefde.
Op deze manier heb ik o.a. Kevin Cöllen, Chigaco, ontdekt die een schitterende serie in zijn foto
galerie heeft van Den Haag. Hij gaat bijzonder professioneel om met zijn foto materiaal. Hij is hier
in Den Haag voor o.a. studie met een diepe interesse voor fotografie. Hij verzorgt frequent workshops voor hobby fotograven. Ik instagram, ik chat, ik app, ik zapp, ik wapp, ik blog, ik chill! En
geniet er van. U ook?
Roy James Döhne

https://www.instagram.com/royjavajames/
https://www.instagram.com/thebeautythehague/
https://www.instagram.com/coellnerphotography/
https://www.instagram.com/we_heart_thehague/

9

Annie MG Schmidt &

In de afgelopen weken vonden twee WTS
presentaties plaats. Annie MG Schmidt
kwam tot leven bij de kleuters in de hal van
O3 die voor deze keer volledig was omgebouwd tot een arena. En groep 3 t/m 8
speelden “De Leeuwenkoning” in het theater aan ‘t Spui. Op deze bladzijden een impressie
Had u de afgelopen weken uw kind flarden
van liedjes horen zingen, teksten horen zeggen of moves zien maken waarvan u dacht:
waar komt dat vandaan? Voor mij en vast
ook voor u vielen tijdens de WTS-avond in
Theater aan het Spui de puzzelstukjes op
hun plek tijdens de voorstelling De Leeuwenkoning. Het is een alom bekend verhaal, u
heeft vast de film gezien, misschien zelfs de
musical in het Circustheater. De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar ik ben vooral
benieuwd hoe de docenten van WTSkunstvakken dit beroemde verhaal, met die
prachtige muziek hebben weten te vertalen
naar een voorstelling door de veelkleurige
leerlingen van de Jan van Nassauschool.
Terwijl we de zaal inliepen voelden we de
opwinding al van de kinderen die klaar stonden, of nog even het podium overstaken,
omdat ze vanaf de andere kant moesten opkomen. We konden al zien dat ze er prachtig
uitzagen, geschminkt of met een masker,
een kostuum of attribuut.

O3 is een integraal (kind) centrum waarbij alle kinderen muziek en theaterlessen krijgen. Jaarlijks laten de kinderen hun
talenten zien tijdens de zogenaamde WTS (wereldtalentenschool) presentaties binnen O3 en het theater aan ‘t Spui

Toen begon het, met een aandoenlijk en
grappig filmpje van een kleuter Zosia die vertelde over haar ervaringen van het leven in
Afrika, gevolgd de prachtige ouverture, The
Circle of life, waar in een mooie beheerste
en goed geregisseerde optocht de dieren
verzamelden rond de berg van de Leeuwenkoning en zijn jonge zoon Simba.
Er Volgden dialogen, liedjes, dansen, vrolijke
en ontroerende momenten. Alle groepen
hadden hun aandeel: van groep 6, die samen
zongen vanaf hun plaats in het publiek met
mooie gebaren tot de torren-dans van groep
5a en de hyenadans op de spetterende uitvoering van Bla Bla Bla van
Teske van groep 7.
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De Leeuwenkoning

Groep 8 rapte het dak eraf met Tempo; groep 3
ontroerde met de aandoenlijke, langzame dans
van met Nicolai als danssolist. Eva, die gewoon zelf
enorm genoot van haar prachtige lied en ons als
publiek daarin meenam. En groep 3, die zo mooi
"De Noorderwind" zong. Het is te veel om op te
noemen, u kunt het vast aanvullen met uw eigen
indrukken.
Het is geweldig dat de kinderen de kans krijgen een
ervaring als deze op te doen, in een echt theater,
met het licht en geluid dat daarbij hoort. Met een
headset op acteren levert dan soms wat verwarring
op, en het mooi om te merken dat ze ook zonder
die microfoon het publiek weten te bereiken. Wat
heeft u uw kind hier zien of horen doen dat u nog
nooit had opgemerkt?
Hoe trots was u, dat uw kind daar op het podium
stond, en deel uitmaakte van de voorstelling De
Leeuwenkoning? Ik was trots op al de WTS docenten die samen deze voorstelling zo hebben gemaakt
dat elk kind tot zijn recht kwam: als solist of in de
groep in een prachtig decor, met schitterende maskers en kleding; als drummer in de band, als koorzanger, danser en als acteur. En ik was trots op de
Jan van Nassauschool die de leerlingen deze ervaringen wil meegeven. U vast ook.
Annelies van Gent,
projectleider Muziek, Koorenhuis.
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Rivierennieuws
PAN Y VINO: DE SMAAK VAN ZUID-EUROPA AAN HET SPUI
Paulo Martins, bekend van El Barrio, is gestart met een nieuwe dagzaak, gespecialiseerd in Spaanse en Portugese delicatessen.
In de plint van het mooie appartementengebouw op de hoek van het Lamgroen, op Spui 450, staan
gezellige banken voor de ramen en heb je van binnen en buiten uitzicht op het water, het nieuwe
plein en de Croissant. In de zomer kun je heerlijk op het terras komen zitten en kijken naar de roering op het water en het pleintje.
Binnen toonbanken met de heerlijkste fijne vleeswaren, kazen, vis, wijnen en streekproducten.
Zeven dagen per week van 11.00 tot 20.30 uur, kun je terecht voor lunch, borrel en licht diner,
maar alles kan ook worden meegenomen naar huis of werk.
Inclusief de beroemde kip piri-piri. Vanwege zijn passie voor verse producten moet je daar wel
zo’n 20- 25 minuten op wachten, maar als je van tevoren belt, zorgt hij dat het klaar staat.
Dat geldt ook voor de paella, ’s ochtends bestellen, ’s middags/’s avonds staat het klaar.
In Spanje is de donderdag traditioneel Paella-dag (net zoals bij ons woensdag Gehaktdag) en dat
wil Paulo binnenkort ook gaan introduceren bij Pan y Vino.
En over die Pan (brood) gesproken: naast het luxe brood heeft hij ook olijfbrood en maakt hij de
lekkerste Tortilla’s van Den Haag. Net als de soepen en het gebak wordt alles iedere dag door Paulo zelf vers gemaakt.
Nu is alles nog redelijk kleinschalig, maar Paulo zit vol plannen en gaat het concept de komende
tijd verder uitwerken.
Pan y Vino is letterlijk de smaak van Zuid-Europa aan Het Spui.

Openingstijden:
Dagelijks van 11.00-20.30 uur
Telefoon: 070-2146797
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Kennismaking Buurtvaders
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IN DE BUURT 12
Welke bekende Hagenaars
zijn er nog meer. Nou, bijvoorbeeld Haagse Harrie. Bij
Haagse Harrie denk ik altijd
aan 2 verschillende
“personen” ten eerste aan de
stripheld Haagse Harrie. Verzonnen en jarenlang getekend
door Marnix Rueb. Met zijn
in plat haags gevulde tekstballonnen was het vaak voor de Hagenaar niet
eens te lezen. Maar hardop lezen werkte prima.
Ik heb het altijd leuk geworden dat Den Haag
een eigen stripheld heeft, een antiheld eigenlijk
want Harrie was een ordinaire jongen. Met veel
gevloek en onbeschofte opmerkingen tegen ieder een die zijn pad kruiste. Toch, ik heb altijd
van hem gehouden en ben ook trots op het beeld
bij de Grote Markt waarop een mega-groot
beeld van de stripheld staat. Harrie met zijn lange haren, zijn matje, in zijn nek en een stinkende
drol aan zijn voeten. In de felle kleuren van de
strip, echt geweldig.
Een eerbetoon natuurlijk ook aan tekenaar Marnix.
Ten tweede denk ik bij Haagse Harrie aan Harrie Jekkers. Cabaretier met een plat-haags accent
die hele verhalen bij elkaar kletste over zijn familieleden. Ome Jan en Tante Truus en meer
familieleden, waar Harrie van alles over vertelde. Ook weet ik nog dat bij Harrie thuis de leesmap werd gelezen en 2 bladen werden er altijd
uitgehaald door de ouders : de Lach en de Piccolo. Harrie snapte als kind niets van “De lachende
piccolo”, want dat verstond hij als jongen. Pas
jaren later kwam Harrie erachter dat het om 2
blaadjes vol met schaars geklede of ontklede
dames ging.
Voordat Harrie cabaret maakte was hij bij mij al
bekend, in de vroege jaren 80 als zanger van Het
Klein Orkest. Wie kent niet dat prachtige lied
“Over de muur”. Met de tekst: en de vogels
vliegen van Oost naar west Berlijn, worden niet

teruggefloten ook niet neergeschoten. Over de
muur, over het ijzeren gordijn omdat ze soms in
het oosten en soms ook in het westen willen zijn.
In die tijd waren de vogels vrijer dan de mensen,
en eigenlijk is er nog steeds niet zoveel veranderd.
Binnenkort treedt Harrie Jekkers op in de Koninklijke Schouwburg. Een TE deftige plek voor
Harrie en zijn liedjes, nou ja, naar mijn idee,
maar ik heb wel kaartjes kunnen kopen en ga
luisteren naar al die oude bekende liedjes van
het Klein Orkest en met plezier het platte Haags
aanhoren, wat mij in mijn jeugd voortdurend
werd afgeleerd. Wat niet hoorde. Mijn ouders
hadden natuurlijk gelijk, maar ik kan het nog
steeds spreken. Het hoort bij een deel van mijn
leven, van mijn stad, van onze stad van Den
Haag, Het Haagje. De plek waar wij thuishoren.
En dat geldt voor alle lezers van onze wijkkrant,
voor stadsgenoten die hier al jaren wonen tot
aan de nieuwkomers die welkom zijn.

De BRS wenst iedereen een fijne vakantie en een mooie zomer !!
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Het was een geslaagde buitenspeeldag met meer dan 200 kinderen. De kinderraad heeft fantastisch
geholpen. De kinderraad had de middag ook mee georganiseerd. Hieronder een kleine impressie:

Vaderdagknutselen & voorlezen

17 juni bij het Klaverblad: Voorlezen en knutselen voor vaderdag
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Bewonersbijeenkomst 8 juni
Eerste bewonersbijeenkomst Rivierenbuurt massaal bezocht
Het was opvallend druk donderdag 8 juni in O3. Ruim 150 buurtbewoners gaven gehoor aan de
oproep mee te praten over de toekomst van de Rivierenbuurt. Zoals je mag verwachten, werd het
een bewogen bijeenkomst, met tal van ideeën, de nodige klaagzangen en de gebruikelijke dosis
Haagse humor. De belangrijkste oproep: bedenk wat je echt wil in de wijk en organiseer jezelf.
Geen verlengstuk van de gemeente
Het was bij aanvang niet voor iedereen duidelijk wie de bijeenkomst had georganiseerd. Just Common People stond er bij de afzender, met Jay Navarro als penvoerder. Betaald door de gemeente,
maar ook een verlengstuk van de gemeente? Beslist niet. Navarro en zijn team zijn er juist voor de
bewoners. Het is een club voor bewonersparticipatie. Simpel gezegd: Just Common People helpt
bewoners hun invloed te kunnen uitoefenen.
Veel veranderingen
In de dynamiek van deze eerste bijeenkomst leek dat soms onder te sneeuwen. Het ging veel over
de gemeente en wat die allemaal fout had gedaan of waarschijnlijk nog fout ging doen. Het hoort
erbij, in ieder geval in deze fase. Navarro gaf de grieven de ruimte, maar stuurde ook aan op oplossingen en eigen kracht. De Rivierenbuurt staat voor een periode van veel veranderingen. Dat gaat
veel verder dan een aantal grote infrastructurele projecten die gepland staan.
Zebrapad onder Schenkviaduct
De hamvraag is: wat voor wijk wil de Rivierenbuurt zijn? Het antwoord hierop ligt voor een groot
deel bij de bewoners zelf. De gemeente is bereid de ideeën en daadkracht van bewoners veel ruimte te geven. Kom maar door met oplossingen, nodigde Navarro de aanwezigen uit. Een zebrapad
bij de gevaarlijke oversteek in het midden van het Schenkviaduct, suggereerde een dame. Wie wil
daarbij helpen, vroeg Navarro. Meerdere handen gingen de lucht in.
Volg het en doe mee op Facebook
Er ontspon zich een fikse discussie over de verkeersituatie en hoe dit aan te pakken tot de tijd begon te dringen. Dit is goed, sloot Navarro af. Ga met elkaar in gesprek. Neem je buren mee. Heb
het lef om met oplossingen te komen en doe dit samen. In augustus is er een tweede bijeenkomst.
Dit was nog maar het begin. Benieuwd naar alles wat er gebeurt of zin om mee te praten?
Je vindt foto’s en alle ontwikkelingen op
www.facebook.com/inderivierenbuurt.
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