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Politie-Brandweer-Ambulance
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem:
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Dierenambulance Den Haag
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Kadavers ophalen
De Wijs  366 09 09

Woonbedrijf HaagWonen
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Waldorpstraat 80
 070 250 70 70

Riviertje voor vraag en aanbod
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Openingstijden secretariaat
Dinsdag
Donderdag

09.30—12.00
09.30 – 12.00

Wijkkrant
NIET BEZORGD?
Voor nabezorging kunt u
uw adres melden aan het
secretariaat

Tel: 070-820 01 87
Of mail:
info@brs-denhaag.nl
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Pletterijkade 43

 385 8386
Tettero’s autobedrijf
Lekstraat 49

 385 3892
Algemeen Maatschappelijk
werk
Bureau Centrum
 424 8000

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
Boomsluiterskade 229
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 229
 315 3636.
Fysiotherapie BBP

Blessurebehandeling en -preventie

Boomsluiterskade 229
 383 9884

De Jordaan mondzorg
Ammunitiehaven 317
 3602023

s.v.p. bellen tussen 9.00 en 16.00 u

O3 middelpunt Rivierenbuurt
Zaanstraat 25
 820 01 82

Advies– en meldpunt
Kindermishandeling
Neherkade 3054
 346 9717
www.amk-nederland.nl
0900-123 1230 (lokaal tarief)

Jan van Nassauschool

Haagse wijk– en Woonzorg

Zaanstraat 25
 820 01 83

Thuiszorg—www.hwwzorg.nl
 3795000

Zebra
Zaanstraat 25
 820 01 84

Woonzorgcentrum
Rivierenbuurt

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

Christoffel Plantijnstraat 3

 344 6100

Verpleeghuis De Stromenhof
Scheldestraat 76 A
 379 3610

Aanvullingen en verbeteringen
van deze lijst zijn welkom!

Buurtbbq Hekkelaan
Eindelijk is het zover: zaterdag 12 augustus een bescheiden straatbbq voor de bewoners aan de Hekkelaan en de
nieuwe bewoners van de “oude Boskant’’ om op een gezellige en ongedwongen wijze met elkaar kennis te maken. Alle bewoners, ook onze Marokkaanse en Turkse
buurtjes hadden het naar hun zin. Melvin (onze DJ) zorgde voor de vrolijke noot. Ria en Alie bakten patat voor de
kleintjes. Ze kregen ook nog limonade en naderhand een
flesje bellenblaas. Onze Heinz, die heel ziek is geweest,
danste er vrolijk op los.
Wij kunnen heel tevreden terugkijken op een ongedwongen kennismaking voor groot en klein.
Ilse Gales

advertentie
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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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Bewonersactie geveltuintjes
Op vrijdagavond 18 augustus was het zover. Een aantal bewoners van de Lekstraat e.o. hebben bij de woningen geveltuintjes aangelegd. Het was weliswaar stevig aanpoten maar dan
heb je ook wat. Het resultaat is geweldig en de samenwerking was uitermate gezellig.
Mijn buren Ellen en Vera hebben het initiatief genomen door contact te zoeken met Stichting
Duurzaam Den Haag en bij de bewoners de belangstelling te peilen. Bewoners waren al snel enthousiast en we konden aansluiten bij Operatie Steenbreek van Duurzaam Den Haag. (Stoep)tegels
eruit; planten erin. Deze stichting biedt aan alle Hagenaars gratis planten in ruil voor stenen. Het
hoveniersbedrijf Acer heeft de planten gebracht en de stenen meteen meegenomen. De bewoners
hebben zelf voor de aarde gezorgd, de stenen uit de grond gehaald en de tuintjes aangelegd. Het
was erg leuk om dit samen voor elkaar te krijgen. De tot dan toe verborgen kwaliteiten van je buren komen op zo’n manier aan het licht. Altijd makkelijk, nietwaar? Het directe resultaat voor de
buurt is natuurlijk het opfleuren van de straat, echter Duurzaam Den Haag wijst je erop dat het ook
de verhitting van de buurt/stad tegengaat, dat het regenwater beter weg kan lopen en dat met groen
uiteraard ook een betere toekomst wordt geboden voor bijen, vlinders en vogels. Daar doe je het
dus ook voor !
Onder het genot van soep op de vrijdagavond en Limburgse vlaai op de zaterdagochtend (want in
een avond was het nog niet gepiept), kwamen we tot de conclusie dat we iets dergelijks vaker
moeten doen. Ideeën die naar voren kwamen waren o.a. groen op de schuurdakjes aan te (laten)
brengen. Wat vanuit de bovenetage een beter gezicht zal geven dan de zwarte daken. Een ander
idee dat werd geopperd was het binnenterrein door middel van planten, struiken of boompjes groener en gezelliger te maken. Ja, en als je dan toch met elkaar om tafel zit, dan ook maar gelijk even
ervaring uitwisselen over zonnepanelen op het dak. Ook hierbij kan het handig zijn om gezamenlijk op te trekken. En, als klap op de vuurpijl, een prachtig idee om de Koningstunnel door te trekken naar de Binckhorst en dan er bovenop een tuin te realiseren.
Ik geef toe, misschien iets voor de langere termijn, maar wel een gave oplossing voor al dat verkeer dat voorbij raast, vind je niet? Als we nou eens ieder jaar met elkaar de wijk een klein stukje
groener en duurzamer maken wat zou dat fantastisch zijn.
Zodat we over 10 jaar kunnen zeggen: ‘Rivierenbuurt een hitte-eiland?, dat was vroeger’.
Hetty Gijzen
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Rectificatie:
In het artikel over 4 mei in nummer 115
is een foutje geslopen:
Die jongeman van 14 die is neergeschoten op
het Spui omdat hij geplunderd zou hebben,
had dit niet gedaan bij Gruyter
maar bij Simon de Wit.
Onze excuses.

Fysiotherapie Blessure
FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK BLESSURE DEN HAAG:
OUDE BEKENDE IN EEN NIEUWE JAS
De praktijk is verhuisd !
Al 30 jaar was de praktijk gevestigd in een woonhuis aan de Pletterijstraat en was het een begrip voor de bewoners van de Rivierenbuurt
en ver daar buiten.
Toen Marcel en Jurgen benaderd werden door de eigenaar van het pand
aan de Boomsluiterskade 299 moesten zij daar in eerste instantie even
over nadenken. Maar al gauw zagen zij de mogelijkheden: als DE fysiotherapeut van de wijk konden zij door samen met andere partijen in één
pand te zitten, veel meer voor hun patiënten betekenen.
Het pand in de Pletterijstraat was erg knus, maar het was woekeren met
ruimte (met name in de sportzaal ) en het pand was oud.
Omdat steeds meer partijen zich bij het initiatief in het gebouw 1-Care aansloten, veranderden de
plannen een aantal malen, maar ze zijn zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat.
De fysiopraktijk zit in een eigen deel van het pand en heeft een geheel eigen identiteit, maar het is
maar een paar stappen naar de andere plekken en met die korte lijnen zijn ze erg blij: even overleg
met de huisarts voeren over een patiënt en binnenkort ook de mogelijkheid om eerst echo’s te laten maken voordat een behandeling gaat starten.
Omdat ze al om 07.00 uur beginnen hebben ze een eigen achteringang gekregen (de hoofdingang
gaat om 08.00 uur open) en het is een feest om in de lichte, mooi strak afgewerkte kamers te mogen werken. Omdat ze nu echt diep in het hart van de wijk aan het werk zijn, weten nóg meer patiënten de weg naar Blessure Den Haag te vinden.
Voor informatie: zie advertentie op de linkerpagina
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1-CARE
DE DOC HUISARTSENPRAKTIJK IN 1-CARE AAN DE BOOMSLUITERSKADE
DOKTOREN VROLIJK EN DE JONG: DIT IS ZO GOED VOOR DE PATIENTEN !!!
Het is een zonnige namiddag als ik de huisartsen Vrolijk en
De Jong interview voor deze krant.
Het gesprek vindt plaats in een van de lichte ruimtes aan de
Boomsluiterskadezijde, met uitzicht op de gracht.
HET IDEE
Ruim een half jaar geleden ontstond het idee van een verhuizing naar 1-Care bij dokter Vrolijk.
Patiënten worden steeds mondiger en de veranderingen in
de zorg volgen elkaar snel op. Het is belangrijk om de samenwerking met andere partijen uit te breiden en een 2e
lijns zorg te bieden voordat mensen naar een ziekenhuis worden doorverwezen.
Hij legde het idee voor aan dokter Stevens en daarna aan de andere artsen van de praktijk.
Dokter De Jong: We moesten even aan het idee wennen. We zaten in een mooi pand met een
prachtige tuin, waar we een hecht team van artsen en arts ondersteuners vormden.
We hebben de emoties opzij gezet en het verstand gebruikt: het is immers een enorme kans om samen met de apotheek, fysiotherapie, logopedie, huidtherapeut en verloskundige in één pand samen
te werken. Tegenwoordig hebben we ook de mogelijkheid tot het maken van echo's door een radioloog. En binnenkort gaan we samenwerken met een cardioloog.

Dokter Vrolijk: Het enorme voordeel voor de patiënt is dat we tijdens een consult met een patiënt
kunnen terugvallen op die 2e lijn. Je kunt al direct gericht met elkaar overleggen en dit bespaart de
patiënt vaak een gang naar het ziekenhuis, die toch altijd veel tijd kost en extra kosten met zich
meebrengt.
Een grote wens is nog de toevoeging van Maatschappelijk Werk in het pand. Er is veel eenzaamheid in de wijk en ook is er sprake van psychische- , sociale- en financiële problemen. Als je hier
binnen de wijk op in kunt springen, zijn mensen beter te bereiken en te behandelen.
DE VERHUIZING
Toen de beslissing genomen was, werd er een architect in de arm genomen, veel overleg gevoerd
en binnen een half jaar was de verhuizing een feit.
Dit was mede te danken aan Praktijkmanager Jolanda van Kesteren, die schema’s per dag uitschreef voor ieders werkzaamheden. De praktijk ging terug van 5 naar 3 locaties: De Stationsweg,
het gebouw O3 aan de Zaanstraat (waar men zich speciaal op kinderen gaat richten) en de nieuwe
locatie aan de Boomsluiterskade. De samenwerking met dokter Haanstra aan de Veerkade blijft
ook bestaan.Vrijdag 28 juli aan het einde van de middag sloot de praktijk aan de Nieuwe Haven,
om op maandag 31 juli aan de Boomsluiterskade weer open te gaan. Dankzij het verhuisbericht en
de tamtam weet iedereen ze daar inmiddels te vinden. Bewoners kennen het gebouw, omdat de
apotheek er al jaren gevestigd is en dokter Vrolijk is zijn praktijk in de wijk ooit in het gebouw 1Care begonnen.
Het is prettig dat alles nu gelijkvloers is, voor iedereen zichtbaar en met lichte ruimtes.
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Gezondheidscentrum
De samenwerking tussen de aanwezige partijen neemt vorm: er is een vast overleg met elkaar, er
wordt samen spreekuur gehouden voor gecompliceerde gevallen en er worden gezamenlijke zorgplannen ontwikkeld voor bepaalde aandoeningen zoals hoofdpijn, overgewicht, roken, lage rugpijn
en depressie.
Dokter Vrolijk en dokter De Jong: het is nog even wennen aan het gebouw en we zijn
nog niet helemaal klaar met het pand, maar we voelen nu al dat er een stevige basis
staat.
En het belangrijkste: De Buurt reageert zeer positief op de veranderingen en daar doen
we het tenslotte voor.

Boomsluiterskade 299
een gezondheidscentrum vol oude bekenden en nieuwe gezichten.
Op de hoek van de Boomsluiterskade en de Maasstraat zitten al jaren eerstelijns praktijken. Het
afgelopen jaar is Boomsluiterskade 299 grondig verbouwd tot een gezondheidscentrum. Meerdere
zorgverleners werken samen onder 1 dak. Wij stellen ze hier kort aan u voor:













Apotheek de Volharding is de or iginele gebr uiker van het pand. Veel mensen kennen
nog de oude Azivo apotheek. De grootste apotheek van Nederland zit gewoon in de Rivierenbuurt.
Huisartsenpraktijk De Doc is ver huisd vanaf de Nieuwe Haven 171 naar de Boomsluiterskade. Bijna een terugkeer naar oude tijden. Op 1 juli 1989 startte dokter Vrolijk een
praktijk op Maasstraat nr 7. Na een jaar kwam dokter Legemaat in de praktijk. Samen met
dokter Stevens verhuizen zij in 1993 naar Boomsluiterskade 300. Nu komen zij, samen met
dokter Anema en de Jong, terug op nummer 299.
Ook een oude bekende in het centrum is fysiotherapie praktijk BBP. Zij zijn deze zomer verhuisd vanaf de Pletterijstraat naar het nieuwe centrum.
Logopedie praktijk Huijgenspark is ook par tner in het centr um. Deze logopedisten
hebben ruime ervaring opgedaan in de Stationsbuurt maar zijn in januari verhuisd naar de
Rivierenbuurt waar ze zich goed thuis voelen. Ze zijn ook te vinden in O3 bij de Jan van
Nassauschool.
Juno huidtherapie is een nieuw gezicht in de wijk. Katr ien Ver heye en haar team r ichten zich op de behandeling van huidproblemen. Onder andere voor de behandeling van oedeem, steunkousen, overbeharing, acne, huidadvies en (brandwonden) littekens kunt u hier
terecht. Maar ook voor een heerlijke ontspannen gezichtsbehandeling bent u hier in goede
handen.
De Gezond Leven Diëtisten is ook nieuw in de wijk. Berdien van Wezel en haar collega's
ondersteunen je bij afvallen, aankomen, voeding tijdens zwangerschap etc. Ze helpen je om
weer lekker in je vel te zitten. Op de website van de gezondlevendietisten kun je heel handig
het intakeformulier invullen maar bellen mag ook.
Tot slot opent in het centrum ook een Moeder en Kind Punt. Hier vind u alles wat u nodig
heeft rond zwangerschap en bevalling onder 1 dak. Verloskundige hulp en kraamzorg, maar
ook een winkel met alle producten die nodig zijn tijdens de zwangerschap en kraamtijd.

Het is de intentie van de partners binnen het centrum om gezamenlijk de zorg voor de bezoekers te
organiseren. Hierdoor ontstaan er korte lijnen in de doorverwijzing. Daarnaast ontwikkelen de
partners een afgestemd pakket aan diensten zodat u voor al uw gezondheidsvragen zo veel mogelijk op 1 adres terecht kunt.
Lees verder op pagina 10
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1-CARE
Naast de vaste partners in het centrum zijn er ook tal van gebruikers die enkele dagdelen van het
centrum gebruik maken. Marije Berkel en Fieke v.d. Elsen (Plicare) houden wekelijks spreekuur in
het centrum. Radiologen van het HMC doen wekelijks een Echo spreekuur i.s.m. De Doc. En Sinefuma organiseert regelmatig stoppen met roken cursussen in het centrum.
Vanzelfsprekend werken de partners in het centrum ook samen met andere partijen in de wijk zoals Zebra Welzijn en HWW zorg.
Bent u nieuwsgierig geworden? Loop gerust eens binnen. In het vierde kwartaal van dit jaar organiseren wij ook een open dag voor alle inwoners van de Rivierenbuurt. Op die dag onthullen wij
ook de naam van het nieuwe centrum. Houd u de berichtgeving hierover in de gaten.

Geeft u ons nieuwe gezondheidscentrum zijn definitieve naam?
Het nieuwe gezondheidscentrum in de Rivierenbuurt is inmiddels door alle partners in gebruik genomen. Tijdens de verbouwing is 1CARE als werknaam gebruikt. De definitieve naam van het
centrum willen we graag door de bewoners van de wijk laten bepalen.
PRIJSVRAAG
Gezondheidscentrum Rivierenbuurt, Medisch centrum Op de hoek, Centrum Florence Nightingale
of toch gewoon 1CARE….
Weet u een mooie, originele of pakkende naam voor ons nieuwe centrum, stuur deze dan voor 15
oktober in naar prijsvraagbsk-299@hotmail.com De jury stelt op basis van de inzendingen een top
3 vast. Bezoekers van het centrum kunnen in de week van 23 oktober stemmen op hun favoriete
naam.
De definitieve naam van het centrum wordt in november bekend gemaakt. De bedenker van de
nieuwe naam ontvangt een verrassingspakket van de partners in het centrum.

Nieuw in
Afgelopen week is in het O3 gebouw in de zaanstraat het O3 restaurant H’eerlijk geopend. Dit is
niet zomaar een restaurant, maar een plaats waar een groep leerlingen de kans krijgt om een diploma te halen in het horeca vak. Ze leren alles over het werken in de keuken en de bediening en ze
krijgen theorielessen op locatie.
Het O3 restaurant is een samenwerking tussen H’eerlijk en O3. H’eerlijk is een project van stichting Zebra welzijn. Er zijn twee andere vestigingen waar het project al 6 jaar succesvol is, deze
bevinden zich in Leidschenveen en Ypenburg.
De keuken wordt gerund door chefkok en instructeur Peter te Slaa. Hij zal samen met onze leerlingen zorgen voor diverse luxe belegde broodjes welke u kunt bestellen tijdens de lunch.
’s Avonds bent u welkom voor het diner. U kunt onze heerlijke gerechten natuurlijk ook meenemen. Voor bij de koffie hebben wij zelfgebakken taarten.
Elise van der Meulen is leermeester in het restaurant waar onze leerlingen klaar staan om u een
leuke avond te bezorgen. Het is ook mogelijk om met grotere groepen bij ons te eten, voor informatie over de mogelijkheden voor partijen kunt u altijd even bij ons binnen lopen.
Wij zijn open voor de lunch op alle dagen behalve maandag,
voor het diner op dinsdag, donderdag en vrijdag.
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KLEICLUB RIVIERENBUURT
Rivierklei, een actieve kleiclub. Kom vrijblijvend eens kijken wat we doen.
In het hart van de Rivierenbuurt zit Rivierklei, een actieve kleiclub. Eenmaal per week, op de
woensdag, uiten onze leden hun creativiteit door met klei te boetseren.
De zomervakantie is voorbij en we zijn in september weer van start gegaan. Zowel bij de ochtendals de middaggroep is er plek voor nieuwe leden.
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. De groep bestaat voor al uit dames. Sommigen boetser en al lang, ander en 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 mater ialen en een ander e r uimte met een gr ote 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.
Lang geleden geboetseer d of het altijd al eens willen doen, maar het is er nooit van gekomen?
Kom dan nu eens kijken wat we doen. Je bent van harte welkom.
Alle informatie op een rij:
Elke woensdag van 10.15 – 12.45 uur of van 13.45 – 16.15 uur. (behalve in de schoolvakanties)
Locatie: woon-zorgcentrum Rivierenbuurt, Christoffel Plantijnstraat 3, 2e etage.
Het kost 13 euro per maand. Het werk wordt apart afgerekend na bakken en glazuren.
Er wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor koffie en thee.
Informatie: bij Cr ien: 06 26 76 18 34 of Koos: 06 41 32 32 02.
Geschreven door Maria van Duijn.

WIJKWANDELING
Zaterdag 21 oktober historische wijkwandeling Rivierenbuurt.
Wie heeft er ooit gehoord van de hofjes Klaverblad of Berg en Dal? Zegt ‘De drie hoefijzers’
of Kolpinghuis je iets? Weet je dat er in het begin van de tweede wereldoorlog tweeduizend
joden woonden in en rond de Geleenstraat?
Naast al deze weetjes zijn er nog heel wat tastbare herinneringen te bewonderen in de Rivierenbuurt. In anderhalf uur lopen we langs
vijfentwintig historische objecten, variërend van
gevels en tegelplateaus tot brokken ijzererts van
de verdwenen staalfabriek Enthoven.
Datum zaterdag 21 oktober 2017,
14:00 – 16:00. Verzamelen Scheldestraat 105.
Opgeven verplicht via info@havenlicht.nl of stuur een SMS berichtje met je naam naar
06-19800406. Aantal plaatsen is beperkt tot twaalf deelnemers. Deelname gratis.
Havenlicht, Roel de Wilde
11

Zomerse Vibes
I'm pickin' up good vibrations
She's giving me excitations
I'm pickin' up good vibrations
Oom bop bop good vibrations.
Niet iedereen herkent deze woorden, maar als de eerste tonen zijn ingezet en dit couplet begint zal
een ieder mee deinen op het ritme. Al weet niet iedereen wie dit zijn. "Good Vibrations" van de
Beach Boys, een wereldsucces uit 1966, dat in vele landen nummer één werd! De jeugd van vandaag gebruikt het daaruit voort gevloeide woord "vibes" bij tij en ontij. Dat is namelijk een verkorting van "vibrations" ofwel "uitstralende gevoelens". Het betreft een onderscheidende emotionele
sfeer, intuïtief gevoeld. In vele berichtjes, whatsapp messages, worden "good vibes" (duimpje
hoog) toe gewenst, of iets wordt afgekeurd met een "bad vibe" (duimpje laag).
Afgelopen zomer heb ik dit vibe-gevoel vaak en bewust toegelaten. Misschien kwam dat door de
bijzonder zomerse maand mei. Weten wij het nog? Eerst bleef het koel, halverwege de maand brak
de "zomer" door en eind mei hadden we tropische temperaturen. Dat werd aangetekend als
"extreem warm, zonnig en zeer droog". Juni liet het weer schommelen met regenwarme én zomerse dagen. Met hittegolven tussen 17 en 23 juni en daarmee de warmste junimaand van de eeuw.
Waarna ineens die ommekeer zich aankondigde.
Juli! Géén stabiel weerpatroon te bespeuren geweest. De ene na de andere storing werd over onze
grenzen geblazen. Regen en buien hielden dagenlang aan met een aardig hard stukje wind. En
geen zonnestraal brak er door heen. Overal werd al geroepen dat de mooie zomer voorbij was!
Ach jé. Eind mei had ik een tentoonstelling met mooi weer. Een "goede vibe" en alles verliep met
een "duimpje hóóg". Daarna vloog ik voor vakantie naar het godeneiland Bali. Toen hier in de Lage Landen die ommekeer van de weeromstandigheden zich had aangekondigd.
Relaas Bali
Sjonge sjonge. Dát is een tegenvaller. Daar op Bali is het weer net zo rampzalig! Juni en juli behoren normaliter tot de mooiste maanden wat het weer betreft. 2017 moet helaas de boeken in als het
natste en somberste jaar van de eeuw. Dat het zo vaak en zo lang regent wijten de Balinezen zelf
aan "global warming", de opwarming van de aarde. Daar doen zij nogal laconiek over en ondergaan dat gedwee en gemoedelijk. De toeristen echter snappen er niets van. Op dit godeneiland zijn
nagenoeg alle attracties namelijk te doen als het mooi weer is met heerlijke zonneschijn. Een berg
bezichtigen voor schitterende foto's, een boottocht, of een rijstveld is echt niet te doen met regen
en nattigheid. Het centrum in wandelen vergt oppassen voor de spekgladde trottoirs en modderiggeworden paden.
Nee hoor, mismoedig wordt je er niet écht van. Velen blijven op de stranden hangen, in de regen
weliswaar, echter met een zálige temperatuur. Als het niet regent is het zeer aangenaam vertoeven
langs het koele oceaanwater van de Indische Oceaan. De malls, pasars (marktjes) en andere tokootjes (winkeltjes) "onder dak" worden druk bezocht. Eethuisjes zitten boordevol. Zelf breng ik
veel tijd door met vrienden en kennissen. We gaan naar kunstcentra, aparte hotel locaties, schitterende plekjes die de natuur laten zien in haar ware jasje. Goed, een berg beklimmen is gevaarlijk,
maar er zijn echt plekjes die de moeite waard zijn om te genieten van de vergezichten. Uiteraard
vanuit je gehuurde busje.
Als kunstenaar kom ik er achter wat vele kunstenaars doen. Namelijk onderweg met een klein
boekje vele schetsen maken. Dat deed ik best wel, doch niet zo frequent. Ik bestudeer en onderzoek eerder allerlei voor symbolen die ik verwerk in mijn schilderijen. Bijna geen tijd dus om dan
ook nog schetjes te maken. Dat is nu anders gegaan!
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Zomerse Vibes
Vooral als ik Uluwatu in het verre Zuiden van Bali bezoek. Dit deel van Bali bestaat uit steile hoge
kalkrotsen die loodrecht uit de oceaan verrijzen. Er staat een tempel op een van de hoogste punten,
waar een schitterende legende over wordt verteld.
In verhalen uit de verre oudheid wordt verteld dat ooit een koningin aan kwam varen met haar eigen schip over de Indische Oceaan. Eenmaal aan de zuidkust van Bali versteent het enorm hoge
schip tot een rotsachtige kust en zoekt de koningin haar heil in het binnenland van Bali. De plaats
van het schip wordt als heilig beschouwd en de oude koningen van Bali wensen gecremeerd te worden op deze sacrale plek, alwaar de rook over de oceaan zal waaien. Dus vele koningen werden
later helemaal te voet vervoerd naar het verre zuiden van Bali, waar een tempel werd gebouwd die
nog steeds uitkijkt over de oceaan.
Het is niet vreemd dat juist surfers dit deel van Bali lange tijd gelee hebben ontdekt, weg van de
drukke badplaatsen Kuta en Legian die door de toeristen overspoeld werden. De Balinese commercie stort zich echter ook op het zuiden van Bali en de sterren hotels worden nu uit de grond gestampt. Bijna alle accommodaties, luxe of niet, bevinden zich op grote hoogtes en bieden schitterende vergezichten over de eindeloze vlakte van de oceaan. Het donderend geraas van de enorm
golvenmassa is roemrucht geworden bij bezoekers en sowieso bij alle surfers over de hele wereld.
En díé wereld van surfers, golven en oceaan hebben mijn interesse meer dan normaal gewekt deze
zomer.
Door de omstandigheden van het Hollandse weer in mei en juni dit jaar, samen met de natte "global
warming' op Bali beleef ik waterige vibes. De oceaan heb ik op vele schilderijen al vorm gegeven.
En mijn column voor de Rivierenbuurt, in de water sferen, versterken mijn behoefte om een soort
nieuwe schilderijen te gaan maken. Ik bedenk ter plekke een naam voor mijn nieuwe serie, de
"Waves Alive" (Levende Golven). Ik begin met schetsen in mijn boekje en doe dat met ballpoint.
Ik krijg er zin in, werk enkele schetsen verder uit, en tuur constant de oceaan af waar de surfers
dansen over de golven. In perspectief tolt eveneens de volgende Rivierenbuurt column in mijn
hoofd door mijn zomerse vibes op Bali.
Eenmaal terug begin ik enthousiast om een schets uit te werken. Het werkt! Ik raak verbonden met
een paar beroemde surfers en surf fotograven via InstaGram. Hun werk neem ik als voorbeeld om
de technische beeltenissen te bestuderen en over te brengen in mijn schilderijen. Het is een nieuwe
trend om kunstenaars te volgen die hun foto's uitwerken in schilderijen. Ik schaar me in dit rijtje,
ook omdat je dat nog niet echt ziet in Holland. Gelukkig kennen we een paar heel goede Haagse
surfers die de Noordzee onveilig en beroemd maken. Nu nog een paar doeken inslaan en de herfst
kom ik zeker wel door. Ook genoten van zomerse vibes?
(alle schetsen en schilderijen in acryl-op-canvas van mijn hand!)
Roy James Döhne
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IN DE BUURT 13
Haagse Cabaretiers, ik ga er
nog even mee door. Het zijn
er meer dan ik dacht. Ik
kom nu bij één van de groten. Eén die nog steeds bij
de Koninklijke Schouwburg
voorstellingen geeft en een
man die bijna iedereen wel
kent. Ik heb het over
PAUL VAN VLIET. Paul is
geboren en getogen in Den Haag. Hij startte
zijn carrière in 1964 door te gaan spelen in zijn
eigen theatertje aan de Nieuwe Schoolstraat
PEPIJN. Hij trad daar regelmatig op met de
gelijknamige cabaretgroep bestaande uit Paul,
Liselore Gerritsen, Ferd Hugas en Rob van
Kreeveld. Met Liselore Gerritsen is Paul nog
een tijd getrouwd geweest. Later is hij opnieuw gehuwd met Lidewij.
Al snel brak Paul door bij het grote publiek met
bekende verhalen, typetjes en liedjes. Denk aan
het lieve: Meisjes van 13, (er net tussen in, te
groot voor de poppen te klein voor de liefde).
Of het mooie: Veilig achterop bij vader op de
fiets (vader weet de weg en ik weet nog van
niets).Typetjes als Bram van
de Commune, Majoor Kees
met zijn : Mannen Luisteren!!
Er was een sketch over het
buurtberaad die me altijd bij
is gebleven. Paul deed in zijn
eentje wel 10 stemmen en
waarmee hij dus typetjes aan
het woord lied. Niemand luisterde naar elkaar zodat het
opeens kon gaan over

“Klimrekken voor de bejaarden” waarop Paul
met krakende stem een bejaarde liet protesteren
dat “het niet ging om die klimrekken, maar om
de bank in de Borneostraat die ze terug wilden
hebben, omdat de andere bank te ver was. Dat
werd dan plots onderbroken door de toiletjuffrouw die begon te klagen dat ze moesten dòòrtrekken omdat nu de een zonder te kijken bovenop de ander ging. Het was zo’n typisch Van
Vliet- verhaal wat je voor je ziet.
Ook mooi vond ik Pauls schoolherinneringen
van bijvoorbeeld de heer Donker van Aardrijkskunde die zo nasaal sprak, en van die rare knufjes had. De strokartonfabrieken in het noorden
van Nederland uf-uf-uf-uf. En over de klasgenootjes die hij achteraf excuus aanbood voor
zijn plagerijen die dan heftiger bleken dan je
vooraf dacht zoals bijvoorbeeld het lied : Het
spijt. Daar zaten dan dingen in als het Spijt me
Koosje Dekker dat wij jou de juffrouw noemden, wij wisten toen nog niets van homoseksualiteit, het Spijt me Jan van As omdat wij je pesten met je vader die in de oorlog NSB-was geweest. Het spijt me zo van Pinda Pinda Lekker
Lekker en wij
bleven dat maar
zeggen enz enz.
Dat laat zo
mooi zien hoe
je als jonge jongen niet beseft
wat je eigenlijk
doet als je pest
en dat is in deze tijd alleen
maar erger geworden.

Jan van Nassauschool in O3 zoekt voor het nieuwe schooljaar versterking van het overblijfteam.
Ben jij of ken jij een geschikte kandidaat, dan horen wij dat graag !
Wij zoeken:
- Zelfstandige medewerkers
- Voldoende beheersing Nederlandse taal.
- Affiniteit met het jonge kind (groep 1-4)
Het zou geweldig zijn als je of jullie bij voorkeur 3-4 dagen per week beschikbaar zijn van 12.00 – 13.00 u
Wij bieden een leuke werkomgeving en €7,- per middag (maximaal € 112 per maand)
Heeft u interesse neem dan contact op met
Dick Slooter – dslooter@scoh.nl tel: 070 - 8200183
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Assistent beheerder voor Brede Buurtschool O3
Voor de nieuwe Bredebuurtschool O3 zijn wij op zoek naar een assistent beheerder gast vrouw/man die, als vrijwilliger, ons team wil komen versterken. Het O3 gebouw is gevestigd in hartje Rivierenbuurt en daarmee een centraal punt
in de wijk voor jong en oud. Binnen het gebouw zijn verschillende partijen actief die zich inzetten
op het gebied van welzijn, onderwijs en gezondheid. Voor verschillende leeftijden zijn er allerlei
activiteiten te doen. Kortom, een gebouw voor iedereen!

Globale taken van de assistent beheerder

Openen en sluiten van het pand.

Ruimtes in orde maken voor vergaderingen (koffie/thee klaarzetten) en na afloop opruimen.

De telefoon opnemen (klantvriendelijk) beantwoorden, notities maken, doorverbinden.

Mensen die binnen komen op professionele wijze ontvangen en begroeten.

Bezoekers ontvangen, te woord staan en doorverwijzen naar collega’s.
Wij zoeken iemand die toezicht kan houden en bezoekers vriendelijk te woord kan staan en indien
nodig doorverwijzen. U beheerst de Nederlandse taal schriftelijk en mondeling. U bent klantvriendelijk, betrouwbaar, servicegericht, geduldig en gemotiveerd. U kunt prima zelfstandig werken,
maar u functioneert ook goed in een team. Tevens bent u bereid om eventueel een BHV cursus te
volgen. Wij vragen van al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag.
Bredebuurtschool O3, Zaanstraat 25 2515TM Den Haag
Werktijden: Maandag avond van 17.00 tot +- 22.00 uur
Wij bieden u als vrijwilliger:
Prettige werksfeer, leuke collega’s en sociale contacten. Ieder jaar organiseert Zebra een feest voor
haar vrijwilligers en krijgt men een kerstattentie. Wanneer u vrijwilliger bent bij Zebra krijgt u een
PEP-pas. Vrijwilligers van Zebra hebben recht op een onkostenvergoeding en zijn verzekerd conform het vrijwilligersbeleid van Zebra.
Heeft u interesse? Bel met Martin Korver 06-81518113 of Ria van der berg 06-81518112

Empowerment workshops
€ 4,- per persoon per workshop
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23 september was het burendag. Dat werd ook in Rivierenbuurt gevierd.
Hieronder een beeldverslag
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