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Spreekuur
HaagWonen
en wijkagent
1ste dinsdag
van de maand
19.00—20.00 u
O3
Zaanstraat 25

Spreken
met de
politie?
de wijkagent is
elke dinsdag van
15.30—16.30
aanwezig in O3
Zaanstraat 25

De Werkgroep
Leefbaarheid van de
BRS
vergadert op
donderdag
14 december
Aanvang 19 uur
In O3
Iedereen is welkom !!

Colofon
Wijkkrant Bewonersorganisatie
Rivierenbuurt/Spuikwartier

19e jaargang - nummer 117
November 2017

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

Redactie en medewerkers aan deze krant:
Roy James Döhne
Marja de Man
José Mendels
Hetty Gijzen
Ilse Gales
Joke Wiersma
Drukwerk: Smiet Offset BV
Lay-out: Joke Wiersma

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. 118
Voor 30 november 2017

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!

Verkeer in de Rivierenbuurt

Sterk staaltje verkeerskunde.
Op een kruising leg je vanwege werkzaamheden alle stoplichten stil op twee
na.
En ja hoor: allebei tegelijkertijd op rood
en op groen.
Ook in Den Haag is van alles te doen.

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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Kinderraad
Haagse opa- en omadag.
Op 4 oktober was daar weer de jaarlijks terugkerende opa- en omadag, om de Haagse ouderen in
het zonnetje te zetten.
Aangezien de kinderraad op kamp was, waren er een aantal meiden uit groep 5 en 6 die deze taak
graag op zich wilden nemen. Met armen vol rozen (totaal 150 stuks) gingen we op pad. Als eerste
kwamen we bij HWW zorg. Daar werden we heel hartelijk ontvangen. Beneden zaten al een heel
aantal bewoners, omdat het ook dierendag was, en die dag waren er een aantal dieren op bezoek.
Nadat deze mensen een roos hadden gekregen, gingen we met een medewerker van HWW zorg
naar boven en hebben we bij alle bewoners, die op hun kamer zaten ook een bloemetje gebracht.
De mensen waren erg verrast.
Toen we klaar waren mochten we beneden in de ontmoetingsruimte gaan zitten en kregen we wat
te drinken en koekjes en chips. We vonden het heel erg leuk om dit te kunnen doen!
Toen we klaar waren bij HWW zorg, gingen we via een aantal opa’s en oma’s in de wijk, naar de
ouderensoos in 03. Ook daar hebben we de rozen uitgedeeld. De mensen reageerden allemaal heel
enthousiast en wij vonden het super leuk om te doen!
Groetjes van Inaya, Lamyae, Pippa, Rania, Elena, Selma. Jamie, Sherani.
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Kinderraad
Schoonmaakactie Haags Hopje
Op woensdag 11 oktober hebben we een schoonmaakactie bij het Haags Hopje gehouden.
Het Hopje is heel oud en het was wel aan een opruim- en schoonmaakbeurt toe.
Eerst hebben we het Hopje helemaal leeg gehaald. Daarna zijn we met emmers sop het Hopje
schoon gaan maken. We hebben alles gesopt en ook de vloeren gedweild. Vuilniszakken vol met
kapot speelmateriaal en oude troep zijn er uit gekomen en afgevoerd.
Iedereen heeft super goed geholpen! We waren maar met zeven leden maar het ging heel goed en
heel snel. Na een paar uur zat Abdel de beheerder, weer in een schoon, fris en opgeruimd Hopje.
Bedankt kinderraad!!
Groetjes van Amber, Emily, Furgail, Ouassim, Harim, Musab, Sama.
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Leo & Sequenz
Leo & Sequenza
Nu ga ik even goed zitten en laat alles tot me door dringen. Langzaam type ik mijn column voor
het Rivierenbuurt krantje. Lees wat mij is overkomen!
Ik loop over het Lamgroen naar het Ammunitiehof. Eigenlijk om even langs Lammetje Groen te
wandelen waar ik 10 jaar geleden (!) over schreef in deze column. Zij is de verstilde figuur, een
wasvrouw zittend op het bankje in de zon. Dit is de straat die bekend is als een der oudste straten
in de Rivierenbuurt. Omdat deze al in de Middeleeuwen genoemd werd met de naam Lammetje
Groen. In gedachten bots ik bijna letterlijk op een voorbijganger. Hij groet mij, ik kijk op zonder
herkenning en hij noemt mijn naam. "Leo Romijn!" zegt hij dan en noemt nog wat namen. Langzaam begint het mij te dagen en verbaasd omhels ik de bekende vreemdeling.
Goh, dat is heel lang geleden. We reizen terug naar de '70 jaren. De wilde jaren van vrijheid, liefde, hippies. Rock & Roll vond een antwoord in de nieuwe Liverpool popmuziek. Mary Quant minirokjes, supermodel Twiggy, plateauzolen, en de verrukkelijk swingende soul. Zo rolden we
moeiteloos de jaren '80 binnen. Iedereen ging naar Spanje op vakantie. Benidorm, Playa de Levante, was mateloos populair. Milaan jetset, Parijse kunstenaars en tout Madrid kwamen hier. Hier
leerden wij elkaar kennen. Leo en de artistieke Ben op zijn rolschaatsen.
We kijken elkaar aan en beseffen dat we elkaar lange tijd niet hebben gezien. We lopen gezamenlijk het Ammunitiehof uit en ik vraag waar hij heen gaat. Hij noemt de naam "Sequenza, mijn
zaakje.", terwijl ik iets vertel over Lammetje Groen. Ja, het restaurantje Sequenza ken ik wel en
ben er lang geleden een paar keer geweest. We turen over de resten van het Spui richting Rijswijkseplein en ik hoor Leo sputteren. Hij is een der weinige ondernemers die hier gebleven is. En
zeker een aantal crisissen heeft overleefd. Het is behoorlijk verpauperd hier door allerlei omstandigheden.
Ik val Leo bij en vertel dat in 1717 de gracht hier om het hoekje verbreed en uitgediept is. En Ammunitiehaven werd. In de 18e eeuw was daar de stank ondraaglijk toen vele ziektes uitbraken, zodat deze in 1860 gedempt werd. Het Spui volgde in etappes van 1861 en 1904. Leo knikt! Het
langjarige plan "De Kern Gezond" heeft tot de herinrichting van het Spui geleid, herinnert hij zich.
Een voetgangersgebied dat doorgaand autoverkeer onmogelijk moest maken.
Hier voor de Sequenza kan je nog steeds rijden, maar verderop naar de Hofweg niet meer dwars
door het eigenlijke centrum. Toen door de bouwhekken doorgang ook voor voetgangers onmogelijk was, werd het voor Leo en Sequenza heel benauwend. Reizigers en winkeliers betreurden het
vervallen van de tram- en bushalte.
"Laat de boel verloederen, dan trek je
een verkeerd soort mensen aan.", hoorde je regelmatig over het Spui, de gedempte gracht, waar de Haagse tramlijnen toen andere routes kregen. We
zuchten allebei. Het Spui is daarop ver
achter gebleven bij de rest van de
Haagse binnenstad, die de afgelopen
jaren grootscheeps is opgepoetst. Leo
wijst naar de overkant. De leegstand
heeft slechts toegenomen en de nieuwe
ondernemers zouden in de rij moeten
staan. Helaas!
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Leo & Sequenz

Een paar dagen later heb ik weer afgesproken met Leo, oorspronkelijk uit Brabant. Ín Sequenza,
zijn eigen restaurant aan het Spui 224. Met een partner is Leo hier in 1996 begonnen. In januari
2018 draait de zaak dus 22 jaar. Hij vervolgt, dat hij begonnen is in Amsterdam. Vanuit zijn opleiding psychiatrie verpleegkunde met 3 jaren in Rozenburg koos hij voor de horeca. Hij maakt eerst
een wereldreis naar de Verre Oost en was heel blij de vriendelijk sfeer daar nog te proeven. Deze
is redelijk verhard inderdaad.
Als de toenmalige eigenaressen van het Sequenza restaurant naar het buitenland vertrekken, haalt
een vriend Leo over zich in te zetten voor dit pand. Hoewel het begin een behoorlijk zware klus
was. Oude spullen, nieuwe buurt leren kennen, een fris netwerk. Leo had niet eens de nodige diploma's en enkel zijn Amsterdamse horeca ervaring. Leo bedacht een eigen plan en verwezenlijkt
deze. Een goede recensie in de Haagse Courant en daarna een prijs van de Gouden Pollepel brachten in 1997 een doorbraak. Het succes kreeg aandacht in een mooi artikel in de Telegraaf.
"Je had een plan, vertelde je. Een filosofisch, culinair verrassingstintje?" vraag ik. Waarop hij antwoordt, dat hij geheel niet van poespas en tierelantijnen houdt. "Eigenzinnig, intiem en rust. dat
zijn de trefwoorden op onze website." verwijst Leo. Dus geen menu- en wijnkaart. Economisch en
praktisch, álles is vers en gesorteerd. "Ja ja, dat kan best dat het voor een bepaald publiek geldt."
knikt hij en noemt Frankrijk dat op eenzelfde manier werkt. Samen met partner Clinton worden de
gerechten eerlijk aan de klant gebracht. "Eet wat de pot schaft" met een beperkte maar zeer uitgelezen keuze.
Ik kijk om me heen en begrijp hem. Ook als hij verder vertelt dat hij op deze manier een bepaalde
klantenkring heeft opgebouwd in al die jaren. Die trouw zijn gebleven in de crisis tijden. Zo konden zij Sequenza staande houden aan het Spui. Het doel geldt nog steeds om met de beste producten een heerlijk maal te bereiden. Mooie vis uit Scheveningen, Kamper lam van de boerdrij
Lindenhoff, dry-aged rund en intense aandacht voor groenten
en sauzen. Als het mooi weer is worden de tafels gedekt buiten in het gezellig stadstuintje, dat uitkijkt op Lamgroen. Ha,
daar word ik blij van!
Wat hen méér bekendheid gebracht heeft is de onmiskenbare
social media. Ja, daar moet iedereen wel aan met een eigen
business. "Dus kwam er een website, een Facebook account
en we zijn angesloten met IENS (voor directe reserveringen)." aldus Leo. Hij en zijn achterban werken mee aan o.a.
bruiloften, buitenissige verzoeken, en speciale events. En opnieuw nu ook weer aandacht in het vermaarde Rivierenbuurt
krantje. Ik ben heel blij met Lammetje Groen die onze toevallige ontmoeting bekrachtigd heeft. Heel veel succes met
Sequenza jongens. Op naar het 22 jarig bestaan!

http://
restaurantsequenza.nl/
Roy James Döhne
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Rivierenbuurt – Zuid
Zebra Welzijn in gesprek met bewoners in Rivierenbuurt Zuid.
Op 20 september jl. heeft het team Zebra Welzijn in Rivierenbuurt Zuid een tentsessie gehouden.
Een grote tent aan de Scheepmakersstraat waar buurtbewoners langs konden komen om hun vragen konden stellen of hun ideeën konden voorleggen.
Team Zebra Welzijn heeft dit gedaan omdat veel van de bewoners in Rivierenbuurt Zuid zich niet
verbonden met de "andere" kant van Rivierenbuurt. Zo zijn ze veelal niet op de hoogte van het
aanbod en komen zij niet of nauwelijks naar de (grootschalige) activiteiten in en rondom O3/
Deltaplantsoen. Ook in de wijk zelf is er weinig sociale cohesie tussen de bewoners onderling.
Alle collega’s van Zebra hebben hier aan meegewerkt. En de buurtvaders en buurtpreventieteam
waren er ook. Eerder waren flyers in de wijk verspreid door de kinderraad en is de catering verzorgd door het Buurtrestaurant.
Rond 50 buurtbewoners waren op de sessie afgekomen. Van alle ondervraagden geeft het merendeel aan meer behoefte te hebben aan groenvoorziening in de wijk. Daarnaast laten veel bewoners
weten dat zij onderlinge contacten missen. Ook hebben bewoners veel vragen over het verkeer in
de wijk en de parkeervoorzieningen.
De bewoners die hebben aangegeven hierin iets te willen oppakken zijn benaderd om als groep bij
elkaar te komen. Stayokay heeft aangeboden om de eerste bewonersbijeenkomst bij hun te laten
plaatsvinden en verzorgen ook de consumpties. Immers, Stayokay is een maatschappelijk betrokken non-profit organisatie en vinden de buurtfunctie, contact met de bewoners, heel erg belangrijk.
Zebra Welzijn kan in dit geval benadrukken dat het begin van “vinden en verbinden in Rivierenbuurt Zuid” geslaagd is.
Mochten er nog bewoners zijn die hierdoor enthousiast zijn geraakt en ook in hun buurtje of straat
ook die verbindingen willen leggen en hierbij ondersteuning nodig hebben, bel of mail
Anya van Hees!
Anya van Hees
Opbouwwerker Zebra Welzijn
Telefoon: 06 19140233
Mail: a.vanhees@zebrawelzijn.nl
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Buurtvaders Rivierenbuurt
Buurtvaders in Rivierenbuurt

Buurtvaders leveren bijdrage aan de bevordering van leefbaarheid in Rivierenbuurt.
In de wijk Rivierenbuurt zijn thans 5 buurtvaders actief. Buurtvaders wonen zelf in de wijk en
kennen de buurt goed.
Door in groepsverband te lopen, met een herkenbare jas, is voor de wijkbewoners zichtbaar dat de
buurtvaders in de wijk lopen om de leefbaarheid en veiligheid te stimuleren. De buurtvaders lopen
een paar keer per week in de wijk. Ook bij evenementen in de wijk zijn de buurtvaders aanwezig
om eventuele overlast aan te pakken. Zoals bij het afgelopen wijkfeest en binnenkort bij de Halloweenviering in de wijk.
Buurtvaders werken zoveel mogelijk preventief, zij richten zich op het voorkomen van problemen
als bijvoorbeeld overlast van jongeren. Indien nodig bemiddelen zij, spreken de bewoners(jong en
oud) aan. Maar ook bij vragen van bewoners hebben zij een rol. Zij kunnen de bewoners doorverwijzen naar de betreffende organisaties. Kortom, buurtvaders zijn de oren en ogen van de wijk!
Verdere informatie gewenst?
Wilt u meer informatie over de rol van buurtvaders in Rivierenbuurt? Of lijkt het u interessant om
misschien zelf buurtvader te worden.
Bel of mail opbouwwerker van Zebra Welzijn, Anya van Hees.
a.vanhees@zebrawelzijn.nl
www.zebrawelzijn.nl
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IN DE BUURT 14
Haagse Cabaretiers/
bekende Hagenaars.
Verder over bekende Hagenaars. Om te beginnen bij
Wieteke van Dort. Wieteke
is geboren in Surabaya. Zoals veel mensen uit voormalig Indië woont zij al jaren in
Den Haag. Vanaf haar 14e
jaar.
Ze kreeg bekendheid als actrice onder andere
door haar samenwerking met Wim Kan en Corrie Vonk. Ze speelde met Willem Nijholt in Oebele, waar veel kinderen naar keken en met
Aart Staartjes en Joost Prinsen in de Stratenmaker op Zee-show. Zij was “de deftige dame” die
windjes liet. Ook dit was een kinderprogramma.
Wie is er niet mee groot geworden?
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Nog later was ze Tante Lien in de Late Late
Lien Show, waar ze liedjes zong als “Arm Den
Haag” en herinneringen ophaalde aan haar tijd
in Nederlands-Indië. “De Chinese roos, dat
noemen ze hier Hibiscus” Hi-Bis-Cus , alsof
niemand zou kunnen begrijpen dat een bloem in
een andere cultuur anders heet.
Pierre Wind is onze kokende dichter, of dichtende kok. Pierre houdt zich qua koken bezig
met goed eten voor kinderen en ouderen. Hij
laat kinderen proeven van verschillende soorten
groentes en wil de jonge mensen leren wat gezond en lekker is. Datzelfde is van toepassing
op ouderen die natuurlijk ook liever een vers
gekookte maaltijd eten dan het gaarkeukeneten
dat soms in bejaardencentra geserveerd wordt.
Daarnaast is Pierre dichter waarbij ik me vooral
herinner dat hij de briefjes met teksten voorlas
en ze daarna op de grond liet vallen. Aan het
eind van het jaar, op oudejaarsavond, is Pierre
Wind een graag geziene gast bij het Top 2000programma van Matthijs van Nieuwkerk, waar
Pierre altijd een zeer speciale cocktail maakt en
daarna wordt 1 dame gekroond tot koningin.

Ouderendag
Ouderenfeest 1 oktober in O3
Hieronder een impressie
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Open dag de Jordaan
De Jordaan, mondzorg is veertien jaar geleden door de vorige eigenaren opgericht (vader en dochter). Per 1 juli 2017 is deze praktijk voor de mondzorg overgenomen door Samin en Sara Torabi
(zussen). Om deze overname te vieren, is er op 28 oktober een open dag georganiseerd. Ter voorbereiding daarop hebben de zussen Torabi, samen met het team van De Jordaan, mondzorg
(Alberdina, Soheila, Wahieda, Einat, Sarodja, Ivan en Hernis) de praktijk onder handen genomen.
Zo is er een nieuw logo gekozen, raamfolie is aangepast, de wachtkamer is veranderd, er is een
nieuwe behandelkamer ingericht en de hele praktijk is opnieuw geverfd.
De open dag werd feestelijk aangekleed met ballonnen en een rode loper. De bezoekers konden
onder het genot van koffie, thee, fris en lekkernijen de praktijk van een andere kant zien. De aanloop was boven verwachting, met veel positieve reacties en blije gezichten. De praktijk is overspoeld met mooie bloemstukken. Tussen de leuke gesprekken en rondleidingen door de praktijk
hadden bezoekers ook de mogelijkheid om zich aan te melden als patiënt. Onder de bezoekers zijn
twee elektrische tandenborstels voor kinderen verloot.
De Jordaan, mondzorg richt zich op de toekomst en wilt meer digitaal gaan werken. Dit betekent,
meer met e-mail werken in plaats van brieven en meer sociale media gebruiken voor de laatste
nieuwtjes rondom de praktijk. Niet alleen is deze verandering van deze tijd, het is ook milieuvriendelijker. Om deze verandering aan te moedigen heeft het team van De Jordaan, mondzorg een actie bedacht. Onder alle Facebook-volgers van De Jordaan, mondzorg worden op 15 januari 2018
twee elektrische tandenborstels, deze keer voor volwassenen, verloot. Zo tracht De Jordaan,
mondzorg zich in te zetten voor een digitalere werkwijze en een betere mondgezondheid.

Nieuwe aanmeldingen blijven welkom, dit kan via de vernieuwde website
(www.dejordaanmondzorg.nl), telefonisch ( 070-3602023), of bezoek ons op de Ammunitiehaven
317 in Den Haag. Volg de praktijk op Facebook (De Jordaan, mondzorg) en begin 2018 goed met
een splinter nieuwe elektrische tandenborstel.
Team De Jordaan, mondzorg
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