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Beste lezers van onze prachtige wijkkrant met nieuws uit de Rivierenbuurt,
Wij zijn op zoek naar nieuw bloed. Nieuw bloed voor het in elkaar zetten van onze
wijkkrant. Misschien iemand met ervaring of één van de vele studenten die in de wijk
wonen. Leeftijd is geen bezwaar.
Bent U met pensioen en heeft U ervaring, U bent van harte welkom.
Als we geen mensen krijgen die artikelen inleveren etc. gaan we ter ziele.
Mijn lieve vriend Roy is na heel veel jaren met pensioen gegaan, we zullen hem node
missen. José en Ilse zijn nu de enigen, alle twee wat ouder, die de wijkkrant moeten
dragen. En Joke van Zebra die tot nu toe de wijkkrant in elkaar zet die wordt wegbezuinigd dus er blijft niet veel meer over om de deze mooie wijkkrant in de lucht te
houden. Ik ben al jaren actief in de wijk, nu al een decennium als voorzitter. Daarbij
beheer ik de wijkzorgwinkel en ben ik voorzitter van de werkgroep leefbaarheid van
de Rivierenbuurt. Ik ben ook nog vrijwilliger bij het verzorgingshuis Rivierenbuurt
en ben nu 69 jaar jong. Gelukkig heeft Shelly Kouwenhoven mijn vraag of zij vice
voorzitter wilde worden positief beantwoord. Ik hoop met heel mijn hart dat er mensen zijn die zich op willen geven voor een bestuursfunctie en voor het in elkaar zetten
van de wijkkrant en nu we toch zo lekker bezig zijn willen we graag een werkgroep
verkeer. Kom op jong en ouder talent en zet je ook een stukje in voor de wijk waar je
woont! Nu komt alles neer op de oudere garde en we willen zo graag hulp, er zit
volgens mij genoeg expertise in de wijk.
Aansluitend op mijn oproep stelt Shelly zich aan U voor.
Heeft U interesse dan kunt U zich opgeven bij de bewonersorganisatie Rivierenbuurt/
Spuikwartier of anders bij mij op telefoonnummer 06-47001801

Vriendelijke groet en graag tot ziens,
Anna Verwaal
In dit nummer o.a.
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Openingstijden secretariaat
Dinsdagmiddag 12:30—15.00 uur

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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Politie geen spoed

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

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.

 06-284 49190

Fieke vd Elsenma.-di.-wo.

 06-463 611 45

Woonbedrijf HaagWonen

Apotheek de Volharding
Boomsluiterskade 229
 315 3636.

Garage D. Schipper

Fysiotherapie BBP

 385 8386

Boomsluiterskade 229
 383 9884

Waldorpstraat 80
 070 250 70 70
Pletterijkade 43

Tettero’s autobedrijf
Lekstraat 49

 385 3892
Algemeen Maatschappelijk
werk
Bureau Centrum
 424 8000

Blessurebehandeling en -preventie

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 36 05
Email: c.vandersluis@hwwzorg.nl

Aanvullingen en verbeteringen
van deze lijst zijn welkom!

Even voorstellen ...
Beste lezers,
Alweer 2 jaar geleden kwamen mijn man Bram en ik in de gezellige Rivierenbuurt wonen. Een
levendige buurt vlakbij het centrum, maar toch met een bepaalde knusheid. We wonen hier met
veel plezier en daarom wil ik ook graag wat terug doen voor de buurt. Toen Anna mij vroeg om de
bewonersorganisatie te komen versterken hoefde ik dus ook niet lang na te denken. Mijn eerste
'klus' is het organiseren van een verkiezingsdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing
van 21 maart. Verschillende lokale partijen debatteren dan over thema's die belangrijk zijn voor
onze buurt. Komen jullie ook allemaal op maandag 12 maart om 19:00 bij O3 langs voor de verkiezingsavond?
Ik hoop van harte om jullie daar te zien! En anders vast tot een volgende keer!
Shelley Kouwenhoven

Beeldverslag
Nieuwjaarsbijeenkomst
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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!
Ammunitiehaven 317
2511 XL Den Haag
070-3602023
info@dejordaanmondzorg.nl

De tandarts en mondhygiënist zorgen gezamenlijk voor
onder meer:
•
•
•

www.dejordaanmondzorg.nl
De Jordaan, mondzorg

•

Goede mondgezondheid door preventie en
voorlichting
Professionele gebitsreinigingen
Periodieke controles, vullingen,
wortelkanaalbehandelingen, kronen e.d.
Prothesen

Zowel kinderen als volwassenen zijn van harte welkom.
Behandelingen vinden in overleg plaats, voor uitgebreide behandelingen krijgt u een begroting.
Ingeschreven bij de kwaliteitsregister voor tandarts en mondhygiënist (KRT en KRM)
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Kerstfeest op 25 december van
14:00 – 16:00
In het
m!

PEDICURE OP LOOPAFSTAND
Afgelopen week was de redactie van uw wijkkrant op bezoek bij de ervaren en
professionele pedicure Patricia Simonis in het woonzorgcentrum Rivierenbuurt, gelegen op de hoek van de Christoffel Plantijnstraat en de Boomsluiterskade. Zij behandelt de voeten van de ouderen in het centrum, maar wist u dat
ook buurtbewoners daar gebruik van kunnen maken?
Op de 2e verdieping van het woonzorgcentrum van
HWW Zorg word ik hartelijk ontvangen door Patricia.
Zij vertelt enthousiast over haar werk als pedicure, het
ouderencentrum en de buurt. Haar betrokkenheid bij
de buurt komt vooral omdat haar wortels hier gedeeltelijk liggen. Als geboren Schilderswijker verhuist ze
rond haar zestiende naar de Rivierenbuurt en woont er
een aantal jaren Ze heeft in de buurt een leuke tijd gehad, haar ouders wonen hier nog steeds en ook oma
heeft een tijdje in het ouderenhuis gewoond. Dit alles
verklaart ook de band met de buurt, want niet alleen
voor het werk, ook voor haar familie is hier een grote
aantrekkingskracht.
Vanaf 2007 is Patricia werkzaam als gediplomeerd
medisch pedicure. U kunt dus bij haar terecht voor
specialistische behandelingen. Zij is opgeleid om zogeheten ‘risicovoeten’ te behandelen. Bij risicovoeten
is de kans op ernstige klachten groter. Dat kan komen
door bijvoorbeeld ouderdom of verwaarlozing, of door
ziektes zoals diabetes, kanker en reuma. Met haar opleiding is Patricia deskundig en gespecialiseerd en kan
zij met al haar ervaring mensen met deze klachten en
aandoeningen goed helpen. Denkt u nu: ‘dat is mooi maar ik heb een gewone voet?’ Ga er dan gerust heen, want ook dat kan ze goed verzorgen.
Patricia is uiteraard ook aangesloten bij de branchevereniging Provoet en geregistreerd bij Procert, een kwaliteitsregister voor pedicures. Hierdoor worden
de nieuwe ontwikkelingen van het beroep goed gevolgd door middel van cursussen, beurzen, congressen e.d.. Binnen de wijk werkt ze
samen met andere disciplines, zoals de podotherapeut Salomé en is er incidenteel overleg met de diabetisch verpleegkundige van de Doc huisartsen.
Voorlopig kunt u op de woensdagen terecht bij Patricia in het woonzorgcentrum.
Afspraak maken is wel noodzakelijk. Bel hiervoor met Patricia : 0615 667 150.
Mogelijk volgt er nog een uitbreiding van dagen.

Bent u in het bezit van een ooievaarspas, 70 jaar of ouder, woont u in Den Haag en bent u aangewezen op de pedicure voor de voetverzorging, maar de behandeling wordt niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed? Dan krijgt u 50% korting op de behandeling.
Hetty Gijzen
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Spaarneplein en flexmoestuin
15 MAART FEEST OP SPAARNEPLEIN.
In het kader van de pleinenaanpak van de gemeente Den Haag is de afgelopen tijd het Spaarneplein opnieuw ingericht en verfraaid. Het is werkelijk een prachtig plein geworden. Binnenkort
worden de 5 plantenbakken gevuld met planten. Verder meldt de gemeente dat de verkeerssnelheid
rond het plein wordt aangepast naar 30 kilometer !
Op donderdag 15 maart om 16.00 uur is het feest.
Dan komt de wethouder het hernieuwde plein officieel openen.
Met muziek, hapjes en een drankje en zolang de voorraad strekt voor iedereen die komt een cadeautje. Alle buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
Ook zijn er nog enkele handen nodig om te helpen met de beplanting.
Dit zal enkele dagen ervoor gebeuren.
Zie de foto’s op pagina 11
Ook hier bent u van harte welkom.

De FlexMoestuin
In het voorjaar van 2018 start bij het FlexCollege een bijzonder en groen project, De FlexMoestuin.
De FlexMoestuin zal bestaan uit een kas en een aantal moestuinbakken op het schoolplein. De opbrengst uit de FlexMoestuin is voorlopig bedoeld voor de kantine van de school. De moestuin
wordt verzorgd door de kinderen van het FlexCollege die een groene richting kiezen of om een andere reden in de moestuin willen werken. Onderzoek geeft aan dat kinderen tot rust komen als zij
met hun handen in de aarde zitten. De FlexMoestuin zal leerlingen daarbij helpen een aantal belangrijke vaardigheden te ontwikkelen, zoals plannen en ordenen, samenwerken, ondernemen ed.
Ook voor buren van het FlexCollege, die ervaring hebben mét en passie vóór tuinieren en/of tuinen,
kan de FlexMoestuin een functie hebben. Om zelf de handen uit de mouwen te steken of om op een
bankje in het zonnetje een uurtje van het groeiende groen en de rust te genieten. Buurtbewoners die
vaardigheden hebben op het gebied van jongerenbegeleiding zijn ook meer dan welkom om te participeren in het project op school. We komen graag in contact!

10

Spaarneplein
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Nieuw in
O3 buurtrestaurant op feestelijke wijze officieel geopend
Op 13 februari is O3 buurtrestaurant op feestelijke wijze officieel geopend door
directeur Onderwijsbeleid Sam Hermans en één van onze leerlingen van het leerwerkrestaurant.
Je kunt bij ons terecht voor een betaalbare, lekkere en gezonde maaltijd met dagverse producten.
De maaltijden worden bereid door onze leerlingen, onder begeleiding van onze gemotiveerde en
coachende leermeesters.
Openingstijden
Dinsdag, donderdag & vrijdag:
17.00 – 19.30 uur
Woensdag: 10.00 – 12.30 uur
Reserveren en meer informatie
O3 Buurtrestaurant
Zaanstraat 25
2515 TM Den Haag
T 070 820 0188
E e.vandermeulen@zebrawelzijn.nl

Prijzen
3-gangen maandmenu € 10,00
3-gangen à la carte € 14,75
Daghap € 5,00
(Voor kinderen betaalt u de helft)

Reserveren is niet noodzakelijk, maar heeft
wel de voorkeur.
Heeft u dieetwensen? Geef deze dan bij
reservering door.

Leerwerkbedrijf O3 restaurant is een samenwerkingsverband van ROC Mondriaan en de partners
van O3, waaronder Zebra welzijn. O3 restaurant wordt mede mogelijk gemaakt door
Fonds 1818, Stichting Levi Lassen en Stichting Boschuysen.
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Misschien heeft u mij al rond zien lopen op de nieuwjaarsreceptie, in O3 of ergens op straat en anders ontmoeten we
elkaar hopelijk binnenkort. Ik, Maurice Oosthoek, ben per
1 februari als opbouwwerker het team van Zebra Welzijn
komen versterken.
Mijn rol, net als die van mijn directe collega Anya van
Hees, ligt vooral in het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Spelen er problemen in de Rivierenbuurt die extra
aandacht nodig hebben, zijn er leuke en goede ideeën om
de Rivierenbuurt net weer wat mooier of leuker te maken,
zijn er delen van de wijk waar weinig onderling contact is,
terwijl dat het wonen in de Rivierenbuurt toch prettiger
kan maken als dit contact er wel is en wat vinden jong en
oud eigenlijk van de Rivierenbuurt?
Er zijn al veel bewoners en professionals actief in de Rivierenbuurt via wie ik al een behoorlijk goed beeld krijg
wat zij doen en waar de uitdagingen liggen. Als opbouwwerker bekijk ik waar en op welke manier ik een bijdrage
kan leveren. Daarnaast ga ik met name ook op zoek naar
bewoners uit de Rivierenbuurt die nog niet in beeld zijn
om ook van hen te horen welke ideeën zij hebben voor de
buurt of wat zij als problematisch ervaren. Samen oplossingen bedenken of ideeën omzetten naar actie is dan de
volgende stap.
Zo ben ik momenteel bezig om een actie op te zetten in de
Rivierenbuurt Zuid die plaats gaat vinden op zaterdag 24
maart. Op dit gebied tussen de Weteringkade , de Scheepmakersstraat, de Binckhorstlaan en het spoortraject richting Hollands Spoor hebben we nog niet
heel veel zicht. Er zijn contacten gelegd en we weten dat een deel van de bewoners hun buurt groener zou willen zien. Een schoonmaak- en vergroeningsactie zetten we dan ook in om onderling
contact tot stand te brengen en tegelijkertijd de Rivierenbuurt Zuid groener te maken. Van hieruit
willen we graag verder kijken wat de vervolgstappen kunnen zijn en welke bewoners hier een rol
in willen spelen.
Uiteraard zijn ik en ons team er voor de gehele Rivierenbuurt en ik hoop dan ook met jullie fijne
contacten op te bouwen, problemen aan te pakken en mooie ideeën te verwezenlijken.
U kunt mij vinden in het kantoor van Zebra Welzijn op de 3 e verdieping van O3, Zaanstraat 25.
Verder ben ik te bereiken op 06-43395272 en via m.oosthoek@zebrawelzijn.nl

Racketspelen volwassenen
Tafeltennis en badminton
Gymzaal O3
Zaanstraat 25
Tot 17 april elke dinsdag
19—22 uur
€ 1 per keer
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IN DE BUURT 16
Het is bijna maart als deze
wijkkrant in de bus valt. De
afgelopen maanden december, januari, februari brachten
sneeuwbuien, heel veel regen
en storm, wind en vallende
bladeren.

voorzichtig zonnetje bij me. Ik zag toch bloemen
buiten en soms mooie plaatjes van bijvoorbeeld
de brug die op die op de kaft van het vorige
Wijkkrantnummer staat. Voor mij heet deze
brug “De trapjesbrug”. Er zijn vast mensen die
deze naam herkennen. Ik heb ontdekt dat er ontzettend veel mooie plantenbakken in onze buurt
staan en ook dat veel mensen tegels hebben verIk herinner me nog hoe ik een wijderd om daar een struik, plant, bloemen en
maand of zo geleden vanuit
ander groen neer te zetten.
mijn werk thuis moest zien te
komen door een enorme sneeuwbui. Het verkeer Ook liep ik vanaf de “trapjesbrug” de Hekkelaan
was totaal ontregeld. Ik stond op een gegeven
in. Ik ben geboren in de Hekkelaan, maar wel
moment op de brug bij de Haringkoning en ik
aan de andere kant, bij de Nieuwe Haven.
wilde de Pletterijkade oversteken, maar er stond Nieuwsgierig liep ik de Hekkelaan in en iets vereen grote auto die niet tegen de gladheid op kon der kwam ik bij een mooi gebouw (een voormaen achteruit gleed. Toch zag ik mensen die wa- lige school??) met allerlei vrolijke tegeltjes in de
gen aan de achterkant voorbij gaan om over te
muur en ook op de trap. Ik was blij verrast. Ik
steken. Bij de volgende zijstraat, de Plettevraag me nog steeds af of dit echt hele oude terijstraat, zag ik mensen in auto’s die mij zagen
gels zijn, of dat ze vrij nieuw zijn. Mij lijkt het
op de stoep en bovendien rood licht hadden,
laatste, maar zo verrassend.
maar ze reden door en kwamen op het zebrapad
tot stilstand. Mensen vinden zelfs hun eigen le- Kortom: loop door de buurt en kijk je ogen uit.
Dat is mijn advies voor iedereen de komende
ven niet belangrijk. Ze willen naar huis.
periode. De zon zal zich waarschijnlijk laten
Ik heb me die dag echt verbaasd.
zien en bovendien is lopen heel erg goed voor
Vandaag heeft het ook gesneeuwd, maar geluk- iedereen. Als het echt niet kan, dan is dat natuurkig niet zo hevig. De storm was soms ook
lijk geen optie, maar misschien is er een bankje
enorm. Op een dag liep ik naar mijn werk langs om te zitten. De vogels bij de Uilebomen in het
de studentenflat op het Rijswijkseplein en aan de water vind ik ook
overkant staat natuurlijk het Strijkijzer. Ik moest altijd een plezier om
me vastklampen aan een lantaarnpaal om niet
naar te kijken. Voorom te waaien. Na 2 palen zag ik geen houvast
al als straks de jonmeer. Het is goed gegaan, maar ik rijd voortaan kies weer geboren
een blokje om. Langs minder hoge gebouwen.
zijn. Ik wens iedereen een mooie lente
Het afgelopen jaar heb ik ook regelmatig met
toe!
mijn fotocamera door de buurt gelopen, met een

Geloofscursus Rivierenbuurt

Havenlicht organiseert vanaf zaterdag 17 maart 2018 een Alphacursus. Alpha bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van het christelijke geloof. Het is
gratis, gezellig en zonder gedoe. Iedereen kent de momenten dat je jezelf vragen stelt als:
"Waarom ben ik hier?" en "Wat is eigenlijk de zin van het leven?" Deze vragen worden vooral gesteld rondom life events als geboorte, sterven, verandering van baan, werkeloosheid, enz. Soms
worden die vragen weer weggestopt, maar liever zien we natuurlijk dat die vragen gesteld worden.
Bij Alpha ga je met elkaar op zoek naar een antwoord op deze en soortgelijke levensvragen. De
Alpha vindt ‘s avonds plaats van 18:30 – 20:30 en start met een maaltijd. Er is tijd voor ontmoeting en een goed gesprek. Daarna wordt er een inleiding gehouden over een bepaald thema. Na de
inleiding ga je uiteen in kleine groepjes, waar ruimte is om alle vragen te stellen die je hebt.
Voor meer informatie zie www.havenlicht.nl/alpha-rivierenbuurt.
Voor aanmelden stuur een SMS bericht naar 06-19800406.
Roel en Gerrie de Wilde, Bernice Meeuwisse en Andrea Kreulen.
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Kleiclub
Riverklei, een actieve kleiclub
Er is iets veranderd...

De artistieke dame die de kleiclub jarenlang onder haar hoede heeft gehad heeft de begeleiding
overgedragen aan deskundige opvolgers. Zowel bij de ochtend- als de middagclub staat een
bevlogen duo aan het roer. Dat is natuurlijk even wennen, maar niet voor lang. Er waait een nieuwe wind door de klei en dat leidt tot grote inspiratie en veel creaties.
Daarnaast is ook het lidmaatschap veranderd.
In plaats van een contributie per maand koop je een strippenkaart waarmee je vijf ochtenden mee
kunt doen.
Vers uit de klei getrokken is de korte cursus “Ontdek boetseren”. In vijf lessen maak je onder deskundige begeleiding kennis met het boetseren door met verschillende basistechnieken aan de slag
te gaan. Na deze lessen kun je wat aardige creaties laten zien.
Twijfelt u nog? Kijk dan eens naar onze werkstukken in de vitrine bij de ingang van het verzorgingshuis WZH Rivierenbuurt aan de Christoffel Plantijnstraat. Of kom even langs.
Alle informatie op een rij:
Wanneer: elke woensdag van 10.15 – 12.45 uur of van 13.45 – 16.15 uur.
Wat: alleen boetseren.
Cursus “Ontdek boetseren” start op 28 februari. Graag van te voren aanmelden.

Locatie: woon-zorgcentrum Rivierenbuurt,
Christoffel Plantijnstraat 3, 2e etage.
Kosten: 15 euro voor 5 keer. Het werk wordt apart afgerekend na bakken en glazuren.
Daarnaast wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor koffie en thee.
Informatie: bij Crien: 06 26 76 18 34 of Koos: 06 41 32 32 02.
Geschreven door Maria van Duijn. Foto’s gemaakt door Anita Briko.
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