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De WIJkrant
Rivierenbuurt / Spuikwartier

Renata en Inge bij een geveltuintje aan de Uilebomen.
Lees meer over de bewoners met groene vingers op bladzijde 14 en 15.

Huisartsen met hart voor de buurt
Onze locaties:
• Boomsluiterskade 299
2511 VJ Den Haag
• Stationsweg 35
2515 BH Den Haag

Bereikbaar op werkdagen
08.00 - 17.00 uur

dedoc.nl

070-382 47 77

Telefonisch spreekuur
11.00 - 12.00 uur

Via ons digitaal patiëntenportaal kunt u 24 uur per dag afspraken maken en
herhaalmedicatie aanvragen. (Ook via de app)

FYSIOTHERAPIE, MANUELE THERAPIE & TRAINING
BLESSURE
DEN HAAG
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BOOMSLUITERSKADE 299
2511 VJ Den Haag
070-3839884

WESTVLIETWEG 55
2491 ED Den Haag
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0620 135 738

BLESSURE@XS4ALL.NL
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WWW.BLESSUREDENHAAG.COM

Petje af voor alle vrijwillige inzet!
Samen met veel enthousiaste wijkbewoners, de scholen
en culturele organisaties heeft de redactie weer een
afwisselende krant gemaakt. Steeds meer mensen weten
ons te vinden, schrijven stukjes en komen met ideeën
voor onderwerpen. Ook de bezorging loopt fantastisch.
Wist u dat een groep van 14 wijkbewoners iedere keer
de krant bij u in de brievenbus doen? Ieder doet een
paar straatjes en dat blijkt prima vol te houden. Net
als de redactieleden, onze vaste fotograaf, illustrator
en vormgever doen zij dat op vrijwillige basis. Petje af
hiervoor!

Rivierenbuurt in beweging

In onze contacten met andere buurtbewoners merken
we dat er veel positieve activiteiten plaatsvinden op

allerlei gebied. Zo heeft de Rivierenbuurt Groen een
mooie prestatie geleverd door 7821 tegels te vervangen
door groen en zijn er 6 regentonnen geplaatst. Ook hier
dankzij veel vrijwillige inzet. Ook hebben bewoners
spontaan stukjes aangeleverd die uit hun hart gegrepen
zijn en komen middels interviews veel mensen aan
het woord. Het barst van de activiteiten. Zo biedt Het
Haags Theaterhuis een programma voor scholen en
wijkbewoners en Zebra Welzijn komt met een aanbod
voor kinderactiviteiten in de zomervakantie. In de
aanloop naar de opening biedt Amare optredens aan op
locaties in de wijk. Positief is ook dat, nu de restaurants
weer (beperkt) open kunnen een adverteerder terug is.
Het is De Broodbrouwers die nu Lekker Brood Bakery
Bistro heet.

Verder in deze krant
Een verpleegkundig specialist van huisartsenpraktijk de Doc vertrok met een team naar het Caraïbisch gebied om
tijdens de heftige corona-uitbraak te helpen met vaccineren. Lees haar verhaal. We besteden aandacht aan Keti
Koti. Een feest dat ieder jaar op 1 juli wordt gevierd om de afschaffing van de slavernij te herdenken. We vragen uw
aandacht voor een fotowedstrijd voor jongeren tot en met 16 jaar. Let wel, hier is een prijsje aan verbonden én een
publicatie in onze krant. We hebben de skaters bezocht die actie voerden op het Spuiplein tegen het voornemen van
de gemeente om grindtegels te plaatsen. Een herkenbaar voorbeeld van hoe het bestuur met de burger omgaat. Ook
aandacht voor voetbal. Niet alleen de EK 2021 wordt uitgelicht door een prachtige foto van kinderen in de Waalstraat
er is ook een verhaal over de Voetbal Vereniging Maasstraat die al in 1930 werd opgericht en tot de eeuwwisseling
heeft gevoetbald. En nog veel meer leest u in deze krant. Wij wensen u veel leesplezier en neem gerust contact met
ons op als u mee wilt denken en/of doen: redactie@brs-denhaag.nl
De redactie
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Vervuiling en overlast
Geleenstraat
Wat is het heerlijk dat er versoepelingen zijn wat betreft de Corona maatregelen. Alles komt nu weer een
beetje op gang. De zomer is er met het zonnetje en overal hoor je positieve geluiden. Ook de dames in de
Geleenstraat mogen weer aan het werk. En dat is hen zeker gegund na zo’n lange tijd stilstaan.
Maar helaas ‘elk voordeel heb z’n nadeel’. Want
het autoverkeer in onze buurt is ineens ontploft.
Na maanden stilte hebben we files in de straat. De
parkeervakken zijn bezet door klanten van de Geleen.
Buurtbewoners moeten ver van hun woning parkeren.
En wat nog erger is: de vervuiling. Lege flessen, blikjes,
eetbakjes, mondkapjes, condooms, lachgascapsules.
Echt alles wordt op straat gepleurd. En er wordt volop
tegen de woningen aangepist! Vooral in het weekend is
het vreselijk.
Ik vind de Rivierenbuurt helemaal top maar wat er op de
Geleenstraat afkomt heeft niets met de buurt te maken.
De Rivierenbuurt is een buurt met veel gezinnen.
Wat mij betreft wordt het nu echt tijd dat de Geleen
verdwijnt uit de wijk naar een ‘Erocenter’ elders, zodat
er geen overlast en vervuiling meer ontstaat in onze
straat en onze buurt.
Want het is nu wel genoeg geweest. Tijden veranderen
en daarmee ook de balans tussen wonen, werken en
recreatie. Dus....... maak van de Geleen een superleuke
winkelstraat met terrasjes en winkels en desnoods een
hotel. Iets wat we missen in de buurt. Wat zou dat een
vooruitgang zijn voor de Rivierenbuurt.
Joop Passchier

Verbeterplan Geleenstraat
Of en wanneer de raamprostitutie uit de Doubletstraat en de Geleenstraat wordt verplaatst naar de
Sporendriehoek is nog niet bekend. Vooruitlopend daarop wordt sinds 2020 gewerkt aan een verbeterplan
voor het prostitutiegebied. In het kader daarvan zijn in opdracht van de gemeente door Jurienne Hollaar van
Quartier Laak 39 organisaties, sekswerkers en hulpverleners, exploitanten en scholen gevraagd naar hun
ideeën en suggesties. Het onderzoek vond plaats tussen december 2020 en maart 2021.
Het gebied in en rond de Geleenstraat werd niet als
bijzonder prettig ervaren door de ondervraagden.
”Niemand - die ik ken - loopt er voor zijn plezier
doorheen”, aldus een van hen.
Veel concrete verbeterpunten betreffen: het
straatmeubilair, de groenvoorziening en de
straatverlichting. Een kleine greep uit de suggesties:
meer en mooiere urinoirs om het wildplassen tegen te
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gaan in de portieken of zelfs een huisje met toiletdames,
opvrolijken van de blinde muur bij de urinoirs met een
muurkrant van de gemeente of legale graffiti, meer
bomen al of niet in bakken, veel meer groen, geen rode
lampen, maar wel meer sfeer met verlichting vanuit de
bestrating.
Alle ideeën moeten nog bekeken worden op technische,
financiële en praktische haalbaarheid.

Filmkunstenaar Jeroen Eisinga
Jeroen Eisinga maakt kunstfilms die op verschillende plekken ter wereld zijn gemaakt en internationale
bekendheid genieten. Geen verhalende films zoals we gewend zijn, maar poëzie, beelden. Aanvankelijk lijkt
het alsof er weinig gebeurt op die beelden, maar levensgroot op schermen is de beleving indringend. Een
emotionele ervaring die je niet snel vergeet.
Jeroen groeit op in Waspik, Noord-Brabant. Om een opleiding beeldhouwen op de Hogeschool voor de Kunsten
te volgen, verhuist hij naar Arnhem. Hij vervolgt zijn studie in Amsterdam aan de Rijksacademie. Daar raakt hij
geïnteresseerd in film. Script schrijven leert hij in Los Angeles. Inmiddels woont hij 10 jaar in de Rivierenbuurt. Vlak bij
de Geleenstraat, waar de weldadige rust en stilte, na de lockdown, weer is ingeruild voor rumoer en rommel op straat.

Springtime

Zijn film Springtime (2010) is opgenomen
in Ierland. Het is een film van 20 minuten
waarin Jeroen 150.000 bijen over zijn
lichaam laat lopen. Hij verdwijnt onder
de bijen, je ziet hem nauwelijks meer. “Ik
had dit idee en wilde het uitvoeren. In
het begin vond ik het moeilijk, maar op
een gegeven moment is er concentratie
en sloeg mijn weerstand om. Zo’n mooie
ervaring om mezelf over te geven en
weerstand te overwinnen. Je begint
eraan en op een bepaald moment
moet je door, je kan niet meer terug.”
Ook als kijker kun je datzelfde ervaren.
Aanvankelijk gebeurt er niet veel, maar
eenmaal in het beeld gezogen, ga je
er in op. Jeroen wil dat mensen iets
ondervinden dat echt is. In het hier en
nu zijn, de chaos vergeten ofwel je hoofd
even stil te zetten. Weg van de huidige
‘online wereld’.

filmstill van Springtime, 2010-2011

Electriciteitsfabriek

In 2019 werden in De Electriciteitsfabriek vijf films en een documentaire onder de titel Expeditie Eisinga getoond, ook
Springtime. Maar ook zijn film Sehnsucht uit 2002 en Nightfall uit 2018 waren te zien. Door deze films levensgroot te
tonen konden de bezoekers zich optimaal inleven.
Meer informatie over zijn werk: www.jeroeneisinga.com

Ouborg Prijs 2019

De Haagse stadsprijs voor beeldende kunst, de Ouborg Prijs, kreeg Jeroen in 2019. Daaraan is o.a. een publicatie
verbonden. Hij maakte een boek over zijn werk: Jeroen Eisinga, De maatschappelijke ladder. Het staat vol schetsen,
ideeën, gedachtes en overdenkingen over zijn werk.
ISBN/EAN: 97 890 7379 98 20.

Musea

Zijn werken zijn aangekocht door Kunstmuseum Den Haag en Museum Boijmans Van Beuningen. Springtime was een
van de hoogtepunten bij de Drive Thru in Ahoy en reist nu door naar China, naar Beijing, Shanghai en Shenzhen.
Hetty Gijzen
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‘Via het hart de mensen raken’
De moord op George Floyd was als een kortsluiting in de wereld. Marisa herinnert zich die hele zomer
geschokt rond gelopen te hebben. “Ik dacht, er moet nu echt iets gebeuren. Dit is een kantelpunt.” We hebben
een gesprek met Marisa Monsanto, voorzitter van de stichting Theater voor Keti Koti.
Demonstraties, in talkshows op tv: overal was er
plotseling aandacht voor racisme. Openlijk racisme,
maar ook verscholen racisme dat niet aan de oppervlakte
ligt maar sluimert en vaak plotseling de kop op steekt.
Marisa vertelt dat ze eens naging welke promotiekansen
zij eigenlijk zelf was misgelopen. “Geen openlijke
discriminatie, maar toch een soort van ongrijpbare
achterstelling. Eigenlijk was ik zelf ook lang naïef om
dat niet duidelijker te zien. We zijn opgevoed met de
gedachte: houd je maar stil dan kom je het verste.
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Onbewust wapen je je tegen de tegenwerping: ‘stel je niet
aan, kom uit die slachtoffer rol’.”
Black Lives Matter zet nu van alles in beweging. Opeens
was duidelijk dat er echt andere perspectieven zijn op het
Nederlandse koloniale verleden en op de doorwerking
daarvan in onze maatschappij. Het werd hoog tijd dat
die andere perspectieven en verhalen die verborgen zijn
gebleven, eindelijk naar voren komen.

Theater voor Keti Koti

In Den Haag en in Leiden waren al theaterprogramma’s
rond Keti Koti: de jaarlijkse landelijke herdenking van
de afschaffing van de slavernij op 1 juli. Het Nationale
Theater en de Veenfabriek vroegen met verhalen meer
aandacht om inhoudelijke betekenis te geven. De zomer
van 2020 maakte dat een nieuwe urgentie gevoeld werd:
dit concept moest worden uitgebreid. Na een oproep
van Theater Na de Dam kwamen zo’n vijftig mensen
bij elkaar om hierover na te denken. Daaruit ontstond
een werkgroep van vijftien mensen van verschillende
achtergronden en expertise. Zij zijn – via schermen! –
een landelijke manifestatie aan het realiseren waarin
voorstellingen worden geprogrammeerd op en rondom
Keti Koti. Doel is de verhalen te vertellen van het
koloniale verleden in de ‘west’, het Caribische gebied,
én in de oost, het Indonesische gebied. Verhalen van
slavernij, van trots en van verzet, en van de doorwerking
van het koloniale verleden in onze maatschappij. Theater
voor Keti Koti bundelt programma’s van theaters door
het hele land, zie: Theatervoorketikoti.nl. Marisa vertelt
enthousiast: ‘Dit jaar is onze pilot-editie: “wij hebben
die met elkaar georganiseerd, op basis van vrijwilligheid
en met grote toewijding. Omdat we dit allemaal zo
ongelooflijk belangrijk vinden, hebben we deze landelijke
samenwerking snel tot stand gebracht. Veel theaters

hebben toegezegd volgend jaar heel graag mee te doen.
Dit jaar was dat voor velen, onder meer door Corona, nog
niet haalbaar.’
De werkgroep is ambitieus, vertelt Marisa: “We kijken
ook vooruit: Theater voor Keti Koti zal een blijvende
en betekenisvolle aanvulling zijn op de herdenking
van de afschaffing van het slavernijverleden. We
hopen daarmee bij te dragen aan de kennis over het
koloniale verleden, en over (onuitgesproken) racisme.
Daarom zijn wij ook een officiële stichting. We gaan
werken aan cultuureducatieprogramma’s, zodat een
nieuwe generatie kinderen opgroeit met een correct
beeld van de zeventiende eeuw, en met het besef dat
alle mensen gelijkwaardig zijn. We gaan werken met
historici, om verhalen op te diepen, zodat wij er mooie
theaterproducties van kunnen maken. Uiteindelijk is
dàt het, waar het bij Theater voor Keti Koti om gaat: via
verhalen en verbeelding, willen we de verbinding maken
met mensen, in een andere wereld. Zo willen we via het
hàrt de mensen raken: begrip, empathie creëren. Om zo
bij te dragen aan een samenleving waarin wij elkaar met
meer openheid en zachtheid tegemoet treden.”
Hetty Gijzen en Cora van der Veere

Rivierenbuurt voor Keti Koti
Ook in de Rivierenbuurt was er dit jaar theater voor Keti Koti. Zo werkte Serge Bosman, theatermaker van het
Haags Theaterhuis, samen met leerlingen van het FlexCollege aan een voorstelling over het slavernijverleden.
Van het optreden wordt een video gemaakt die te zien zal zijn op de website van het Haags Theaterhuis www.
haagstheaterhuis.nl
De samenwerking begon rond 4 mei. Toen maakten
leerlingen gedichten over de Tweede Wereldoorlog en
namen zij deel aan de herdenking De verbinding tussen
de jongeren en de theatermaker zette zich voort met
de viering van Keti Koti. “We proberen met onze kennis
van theatermaken mensen bewuster na te laten denken
over maatschappelijke onderwerpen. Het is heel leuk
om te zien hoe jongeren discussies voeren en naar elkaar
luisteren. Het maakt echt dingen bij hen los”. Voor de
leerlingen is het fijn om naast de reguliere lessen ook met
theater bezig te zijn, om oog te hebben voor elkaar en
bewust te zijn van wat zich afspeelt in de wereld om hen
heen. Samen theater maken biedt een soort van vrijheid
om verschillende onderwerpen uit te diepen. Die kans
gun je iedereen. Keti Koti leeft en inspireert tot theater
maken.
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Wat brachten de acties van
Nisaa Atfal op?
De afgelopen maanden hebben we twee acties gehouden
om weeskinderen in Syrië een leuke dag te bezorgen op
hun verjaardag.
In februari was de warme truiendag i.s.m. de Jan van
Nassauschool. Deze actie bracht € 105,00 op.
Daarna het project Syrische maaltijden. Dat bracht €
285,00 op.

Iedereen die mee gedaan heeft, heel veel dank namens
de kinderen in Syrië en namens het Nisaa Atfal team.

Utrechtsebaan wordt opgeknapt
De komende maanden wordt de Utrechtsebaan onder handen genomen. Er wordt vooral ‘s nachts gewerkt.
Afgesloten: van 12 juli t/m 16 juli rijrichting stad-in tussen 22.00 uur en 05.00 uur. Stad-uit blijft toegankelijk.
Afgesloten: van 9 augustus t/m 28 augustus volledige afsluiting op doordeweekse nachten van 22.00 uur tot 05.00 uur
Van september tot maart richting stad-in toegankelijk, stad-uit wordt omgeleid.
Kijk voor actuele informatie op www.denhaag.nl/utrechtsebaan

In de Waalstraat wordt volop feest gevierd tijdens de EK Voetbal.
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Verzwaning
Mijn oma geloofde niet in sprookjes. “Als je als lelijk jong eendje bent geboren” zei ze vaak “dan word je later
gewoon een oude lelijke eend, niks anders.” Mijn droom dat ik op een dag zou ontwaken als een mooie zwaan
spatte uiteen in duizend waterdruppels. Je wordt bedankt, oma!
Eenden en zwanen, het gaat niet altijd goed. Maar wat
heeft dat met Rivierenbuurt/ Spuikwartier te maken
zult u zeggen. Nou misschien meer dan u denkt. Want
er is in onze wijk sprake van ‘gentrification’. Leuk hoor
zo’n Engels woord maar hoe moet je het vertalen:
over’heer’sing? Hoe dan ook, dat woord gebruik je als
in een vijver waar eenden wonen geleidelijk aan steeds
meer zwanen komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld omdat
zo’n vijver dicht bij het centrum is en de nestprijzen
er nog niet zo hoog zijn. De eenden denken dan: wat
moeten al die arrogante zwanen hier, komen die onze wijk
overnemen? En de zwanen denken: waarom reageren die
eenden zo onvriendelijk? De eenden voelen zich niet meer
thuis in hun eigen buurt en de zwanen voelen zich niet
welkom.

elkaar te begrijpen, help elkaar en voer samen actie voor
betaalbare woonruimte. Dan blijft dit een geweldig leuke,
gemengde wijk. En dan zwemt oma niet meer met mij
mee, in een grote grijze wolk boven mijn hoofd.
Moppereend

Maar we wonen hier samen en we moeten er het beste
van maken. Dus hier is mijn gratis advies. Zwanen zeg
eens gedag en maak een praatje met buurman eend.
En eenden accepteer die uitgestoken vleugel. Probeer
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Van het BRS-bestuur
Het gerenoveerde HWW verzorgingshuis aan de Christoffel Plantijnstraat wordt naar verwachting in
september opgeleverd. De bewoners kunnen dan weer terugkeren. De definitieve datum is nog niet bekend,
maar we willen de bewoners straks feestelijk gaan ontvangen. Dit zal dan de uitvoering worden van de
Nieuwjaarswens die in januari als winnaar uit de bus is gekomen!

Geveltuinen en regentonnen

Andere winnaars van die wensactie waren de diverse
wensen voor vergroening van de buurt. Die zijn eigenlijk
allemaal samengekomen binnen Rivierenbuurt Groen.
Dit is inmiddels een erg actieve groep wijkbewoners
geworden. Zo is er onlangs hard gewerkt in het kader
van de opzomerdag onder het motto ‘tegels eruit,
planten erin’. Ook zijn er op diverse plekken in de wijk
door Fonds1818 gesubsidieerde regentonnen geplaatst.
Ze zijn aangesloten op regenpijpen aan de straatkant
van de huizen. Hieruit kan men regenwater tappen
voor het begieten van geveltuinen en plantenbakken
in de openbare ruimtes. Zie ook het verslag van deze
werkgroep. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.

Jeu de Boules baan

Bij O3 naast het nieuw gebouwde klaslokaal lag al de Jeu
de Boules baan. Die is nu netjes opgeknapt en kan weer
door jong en oud gebruikt worden. Overdag zijn er altijd
jonge kinderen die graag mee willen spelen. ’s Avonds
maak je grote kans met meer speelgrage ouderen te
spelen. Iedereen die zin heeft een balletje te gooien en
een praatje te maken is van harte uitgenodigd om langs
te komen. In een volgend bericht zullen we nog meer
speelmogelijkheden bespreken.

10

Het voorontwerp SPUIplein ligt
ter inzage – Geef uw mening
Het SPUIplein (vóór Amare) wordt opnieuw ingericht.
Het voorontwerp, waar ook enkele wijkbewoners
aan bijgedragen hebben, ligt tot 19 juli ter inzage. De
belangrijkste eisen: ruimte voor groen, ontmoeten en
evenementen en waar het overdag en ’s avonds levendig
is. Je kunt het voorontwerp bekijken via www.denhaag.
nl/bestuurlijkestukken, zoek op RIS nummer 308961 óf
bekijk het in het Atrium van het Stadhuis na afspraak: bel
14070. Je kunt een zienswijze insturen naar spuiplein@
denhaag.nl , t.a.v. College van B&W met als onderwerp
’Zienswijze VO Spuiplein’.

Videoportretten wijkbewoners

We zijn bezig middels videoportretten een documentaire
over onze buurt te maken. Bewoners die deze buurt zo
kleurrijk maken en waardoor wij een beter beeld van
onze omgeving kunnen krijgen, worden door ons in beeld
gebracht.
Bent u of kent u zo’n iemand? Laat ons dat dan weten via
info@brs-denhaag.nl

Fotowedstrijd voor jongeren
De redactie organiseert deze zomer een fotowedstrijd voor jongeren tot en met 16 jaar. Het thema van de
fotowedstrijd is ZOMER IN DE BUURT.
Een deskundige jury bestaande uit Rianne Louter
(bewoner Spuikwartier) Steven Scholten en Owen
O’Brien (beiden fotograaf) zal de beste foto uitkiezen.
De winnende foto drukken we af op de achterpagina
van de volgende WIJkrant Rivierenbuurt/Spuikwartier
die in oktober verschijnt. Er zijn ook drie prijzen aan de
wedstrijd verbonden:
Hoofdprijs t.w.v. 30 euro, 2e prijs t.w.v. 20 euro, 3e prijs
t.w.v. 10 euro.

Stuur de foto voor 1 september 2021 naar:
redactie@brs-denhaag.nl
Tot slot nog een opmerking over het fotograferen van
buurtbewoners. Vraag altijd, als je iemand op de foto
zet, of mensen er akkoord mee gaan dat de foto wordt
afgedrukt in de WIJkrant Rivierenbuurt / Spuikwartier. Dit
in verband met de privacyregels.

Nextdoor app
Zo fijn dat steeds meer mensen reageren op onze oproep actief te worden in de wijk. Zo ook Rianne Louter.
Rianne woont in het Spuikwartier op het Muzenplein en is 33 jaar. Voor de bewonersorganisatie plaatst zij
berichten op Nextdoor. Wie het leuk vindt kan via haar berichten plaatsen.
Enthousiast vertelt Rianne over Nextdoor. Het is dé
mogelijkheid om verbinding te hebben met mensen in de
wijk. Het is minder dan Facebook gericht op persoonlijke
verhalen. “Het gaat er niet om dat je vertelt dat je naar de
kapper bent geweest”, verduidelijkt Rianne. Het gaat veel
meer over dat je deelt wat er in de wijk gebeurt, welke
activiteiten er zijn, wie wat organiseert in de wijk. Stel je
wil iets opzetten met je buren, of je wil contact maken
met buren dan kan dat via deze app.
Toen de redactie een enquête hield over de wijkkrant
deden verschillende mensen de suggestie een agenda
op te nemen. De krant komt daarvoor eigenlijk niet
vaak genoeg uit, vinden wij. Misschien dat deze app kan
voorzien in de kennelijke behoefte aan een agenda.
Rianne raadt iedere wijkbewoner aan eens een kijkje te
nemen op de app. Voor meer informatie over de app kun
je mailen naar social.media@brs-denhaag.nl. Ook voor
een nieuw bericht kan dit mailadres gebruikt worden.
Dat komt bij Rianne terecht en zij kan het dan verder
verwerken.
Cora van der Veere
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Wij bezorgen in heel Den Haag, Scheveningen, Rijswijk en Voorburg!
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In gesprek met Ana Skachokova
Voor mijn ontmoeting met Ana Skachokova loop ik over de Pletterijkade. Buiten ziet het er nogal druk
en rommelig uit. Steigers voor de woningen. Het verkeer raast over de kade, garagebedrijven verrichten
werkzaamheden op straat. Een brommer rijdt me bijna van de sokken. Ik ben blij dat ik binnen ben en zodra
de voordeur dicht is, is de rust een verademing.
De zon schijnt en ik word uitgenodigd om naar de tuin te
gaan. We genieten van de Börek of zoals ze in Bulgarije
zeggen: Banitza. Ana groeide op in Sofia, de drukke
hoofdstad van Bulgarije. Na de middelbare school
verhuisde ze naar Parijs voor een architectuurstudie.
Later kwam ze voor haar master stedenbouwkunde en
planologie naar Delft, waar haar partner ook studeerde.
Na nog wat heen en weer gereis tussen Frankrijk en
Nederland werkte ze eerst bij een internationaal
ontwerpbureau in Rotterdam. Sinds kort werkt ze bij de
gemeente Den Haag als ondersteunend medewerker op
de Planologische en Stedenbouwkundige afdeling.
Nederlands leren was in het begin lastig, vertelt ze. Met
Engels en Frans kwam ze een heel eind. De tentamens
waren in het Engels. Daardoor was er weinig motivatie
om Nederlands te leren. Bovendien was haar studietijd
heel druk. “Na de opleiding ben ik er bij Mondriaan
serieus mee aan de slag gegaan. Ook door de contacten
bij de basisschool O3 en de kinderopvang Daan DAK,
waar onze kinderen op zitten, raakte ik gemotiveerd. Hier
sprak ik met andere ouders en de leiding. Nu gaat het een
stuk beter met mijn Nederlands”.

Niet skiën, dan toch kitesurfen

Als jonge starters zijn Ana en haar partner destijds
naar Nederland gekomen. Ze voelt zich hier thuis
en geaccepteerd door de omgeving. “We zijn van de
Stationsbuurt naar de Rivierenbuurt verhuisd. Beide
wijken zijn fijn om te wonen. Je kunt overal met de fiets
komen en de scholen zijn goed. Het is hier kindvriendelijk.
Wij houden van de kleine winkeltjes op de Stationsweg
en de diversiteit van de buurt”. Natuurlijk mist ze ook
het leven in familieverband, zoals ze dat in Bulgarije
was gewend. “De natuur en de bergen mis ik wel. De vier
seizoenen. De koude winters en de bergen. Op de ski’s
naar school dat is er hier natuurlijk ook niet bij. Maar
daarvoor in de plaats gaan we naar zee om te kitesurfen.
Dat geeft een heel vrij gevoel.”
We nemen afscheid. Ik loop de drukte weer in naar huis.
Volgend jaar wordt begonnen met de herinrichting
van de kade. Hopelijk met veel groen, veel ruimte voor
voetgangers en fietsers.
Hetty Gijzen
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Riviervizier

Opgroendag en buurtfeest
Zaterdag 29 mei was er weer een Opgroendag. De werkgroep Rivierenbuurt Groen besloot mee te doen aan
het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Doel was: op één dag zoveel mogelijk geveltuintjes in de wijk
aanleggen.
Stenen verkoelen niet als het heet is en ze laten ook geen
water door. Door geveltuintjes aan te leggen verkoelen
we de wijk een beetje en bestrijden we ook wateroverlast
tijdens de hevige buien die tegenwoordig vallen.
Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, Milieu)
gaf, in samenwerking met Duurzaam Den Haag, het
startsein door in de Scheldestraat de eerste tegel uit
de stoep te wrikken. De hele dag waren buurtbewoners
bezig om, met de door de gemeente gratis aangeleverde
aarde en planten, geveltuintjes bij zichzelf en anderen
aan te leggen. De container raakte al snel vol met tegels.

Op www.nk-tegelwippen.nl is te zien hoe de stand is
en welke gemeente tot nu toe de meeste tegels gewipt
heeft. In Den Haag zijn dat er tot 15 juni 7821. We kunnen
er nog veel meer uitwippen tot september!
Rivierenbuurt Groen wordt gevormd door een vijftigtal
buurtbewoners die allerlei initiatieven nemen om de wijk
groener, schoner (en dankzij de onderlinge contacten)
gezelliger te maken.
Wilt u ook een geveltuin? In het najaar zijn er nieuwe
kansen. Stuur een e-mail naar:
rivierenbuurtgroen@gmail.com

Het is niet alleen goed voor het milieu, maar de wijk is er
weer een stukje mooier van geworden.
Ook gezelliger, want veel bewoners hebben dankzij het
samenwerken aan de geveltuintjes met andere bewoners
kennis gemaakt. Aan het einde van de middag vond er
in het wijkpark nog een gezellige bijeenkomst plaats.
Jong en oud konden genieten van een hapje, drankje,
muziek, ontmoeting en kinderspelen. Met dank aan de
organisatoren: Ali, Anna, Anneke, Chala, Jan en Chelley.

Foto: Arnaud Roelofsz

De gemeente Den Haag deelt 1000 bomen uit. Vraag
jij ook een boom aan? Zeker doen om je eigen tuin of
binnenplaats te vergroenen! www.hethaagsegroen.nl

Regentonnen voor buurtgebruik

Op 18 juni werden op verschillende plekken in de
Rivierenbuurt prachtige regentonnen geplaatst. Deze
zijn neergezet met behulp van subsidie van Fonds1818
en werd door Rivierenbuurt Groen georganiseerd. Buren
gaan nu samen aan de slag om bij te dragen aan de buurt
door middel van het water geven van het groen in hun
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omgeving. Enorm leuk om te zien dat zoveel mensen
enthousiast zijn voor meer groen in de wijk. Er wordt veel
samengewerkt en dat draagt bij aan de sociale cohesie.
De tonnen zijn geplaatst in de Zwetstraat, de
Scheepmakerstraat, de Pletterijstraat, de Nieuwe
Havendwarsstraat en op het Weteringplein. Ze hebben
het model van een vaas en hebben een inhoud van 220
liter. Bovenop groeien kruiden die bewoners kunnen
gebruiken voor hun gerechten. Hoe leuk is dat!
Nadat ze waren geplaatst liepen ze al snel vol, want het
regende pijpenstelen.
Elk kwartaal kan er weer subsidie worden aangevraagd
voor de regentonnen. Wilt u samen met de buren ook zo’n
regenton voor uw woning? Laat het even weten door een
mail te sturen naar:
rivierenbuurtgroen@gmail.com

Culinaire wildplukwandeling

Rivierenbuurt Groen organiseert deze zomer twee keer
een culinaire-wildpluk-wandeling. Onder leiding van Kitty
Hinkenkemper lopen we door de Rivierenbuurt. Zij laat
ons zien welke planten eetbaar zijn. Welk deel van de
plant geschikt is. En op welke manier je er iets van kan
maken. En dat niet alleen. Kitty laat het ons ook proeven.
Ze maakt van te voren hapjes en drankjes.
Meer informatie op:
http://www.kitswildkitchen.nl
Wanneer: zaterdag 31 juli en zaterdag 14 augustus
Start om 9:00 uur bij O3, Zaanstraat 25
Duur: anderhalf uur
Eigen bijdrage: € 5,00 per persoon; met ooievaarspas
gratis. Met dank aan de Gemeente Den Haag, die deze
wandeling sponsort. (normale prijs is € 35,00 p.p.)
Aanmelden voor 24 juli via:
rivierenbuurtgroen@gmail.com
o.v.v. naam, datum, telefoonnummer.
Per wandeling kunnen maximaal 12 personen meedoen.
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Afscheid van het eervolle
raadswerk
1998 was voor mij een bijzonder jaar: Jacqueline en ik kochten onze parterrewoning hier in de Scheldestraat,
en ik werd gekozen in de gemeenteraad voor de Haagse Stadspartij. Een linkse lokale partij die bewoners meer
invloed wil geven. Na 23 jaar in de Haagse gemeentepolitiek - zes verkiezingen als lijsttrekker, vier jaar als
wethouder - heb ik mijn vertrek aangekondigd.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ben ik niet
meer verkiesbaar. Het raadswerk was en is (ik ben nog
tot maart volgend jaar raadslid) zeer eervol, maar het
is voor mij tijd om plaats te maken voor nieuwe mensen
en om zelf nieuwe dingen te gaan doen. Ik blijf me wel
inzetten voor de publieke zaak. Dat doe ik nu al, naast het
raadswerk, in Rotterdam waar ik voor de Rotterdamse
Kunststichting voorzitter ben van de commissie
corona en cultuur. En waar ik samen met bewoners
voor de gemeente een toekomstvisie maak voor Oud
Mathenesse, een kwetsbare wijk in Rotterdam Noord.
In de Rivierenbuurt woon je niet alleen lekker dicht bij
het centrum, met culturele instellingen, winkels en het
stadhuis om de hoek, maar ook vlakbij het station zodat
ik met vouwfiets en trein snel in Rotterdam kan zijn.

Het allermooiste wijkplein van de
stad!
De afgelopen 23 jaar is er veel veranderd in de wijk,
met het verdwijnen van de Staatsdrukkerij, de
horecagroothandel en de Maasstraatlaantjes. Barney
bezorgde nog de post toen ik hier net kwam wonen, maar
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is daar snel mee gestopt toen hij in ‘98 de Embassy won.
Heel belangrijk is de verandering van het Deltaplantsoen
dat nu geloof ik Grevelingen heet. Toen ik hier kwam
wonen, was het plein bijna de helft kleiner. Een blokje
huizen aan de Scheldestraat/Griftstraat is gesloopt om
het plein te vergroten. Het plein geeft lucht aan de wijk,
en is met de inrichting als Krajicek-playground met veel
groen, het hele jaar door bloeiende planten, avontuurlijke
en sportieve speelvoorzieningen een fantastisch plein
geworden. Een geweldige ontmoetingsplek waar de
kinderen centraal staan, echt het allermooiste wijkplein
van de stad! Maar er zijn ook veranderingen die onze
wijk onder druk zetten, zoals klimaatverandering,
luchtvervuiling, oprukkende torens, verkamering en
plannen om de prostitutie te verplaatsen. Alertheid is dus
geboden. Gelukkig zijn hier betrokken bewoners actief
en heeft de Rivierenbuurt ondanks alle veranderingen
haar karakter en diversiteit weten te behouden, en dat
moet zo blijven! Onze kinderen zijn inmiddels het huis
uitgevlogen, maar wij blijven in ieder geval.
Joris Wijsmuller

Save Spuiplein
Als ik op 29 mei het Spuiplein oploop zijn daar héél veel skaters. Sommigen maken ingewikkelde sprongen
over in hoogte en lengte variërende bankjes en obstakels, andere skaters staan te popelen om ook te mogen.
Als er iemand na een buiteling op de tegels belandt, schrikken de toeschouwers die er in een dikke rij omheen
staan. Geen nood, ze zijn er allemaal in getraind soepel te vallen. Lachend staan ze weer op en nemen al weer
een aanloop voor de volgende sprong. De meeste van hen dragen witte T-shirts met de tekst: Save Spuiplein.

Malieveld te klein

Ik schiet één van de organisatoren aan: Siebe. Hij
vertelt dat de skaters actie voeren ter voorbereiding
van een volgend overleg met de gemeente. Na eerdere
inspraaksessies waar een aantal skaters aanwezig was,
hadden zij goede hoop dat er ruimte voor hen zou worden
ingepland bij de herinrichting van het Spuiplein. Helaas
bleek dat een stuk minder aantrekkelijk uit te pakken dan
de skaters dachten. Drie voorstellen waren besproken,
maar uiteindelijk was toch voor een nieuw, ander
ontwerp gekozen. Daarin was volgens Siebe voorzien in
een gedeelte voor hen, maar dat zou dan een pad met
grindtegels rond een tuingedeelte zijn. Dat soort tegels
was uiteraard niet echt de droom van een skater. Vandaar
dit protest.
Ik vraag waarom ze niet naar het Malieveld gaan om te
skaten, omdat daar een, zij het kleine, skatebaan is.
“We willen best naar het Malieveld”, verzekert Siebe mij,
“maar dan moet de baan die er nu is wel flink veel groter
worden. Dat kunt ú zelfs zien”, zegt hij. Ik kan niet

ontkennen dat zoveel skaters als ik nu zie, niet passen op
dat kleine baantje daar.

Van de straat

Ondertussen blijven meer en meer skaters het Spuiplein
oplopen. Het lijkt een goed georganiseerde actie. Maken
jullie deel uit van een bepaalde organisatie, vraag ik.
“Nee, wij zijn van de straat”, zegt Siebe. “We bereiken
elkaar via social media, dan spreken we gewoon hier
af. Het is wel lastig dat we, omdat we geen vaste club
zijn, soms moeilijker te bereiken zijn voor de gemeente.
Maar, op de volgende inspraakavond zullen we zeker van
de partij zijn. Dan kunnen we laten zien met hoevelen
we zijn. Hopelijk willen ze de plannen nog aanpassen.
We laten in ieder geval zien dat de behoefte aan een
goede skatebaan groot is en dat die grindtegels echt niet
kunnen.
Cora van der Veere
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Noodhulp op Curaçao
Maandagavond Tweede Paasdag werd ik gebeld of ik nog ‘beschikbaar’ was. Waarvoor?
“Het samenwerkingsverband ‘Extra handen voor de Zorg’ gaat met ongeveer 45 zorgverleners aanstaande
vrijdag naar Curaçao. De Corona-nood is hoog, ben jij beschikbaar voor minimaal 4 weken?” Om eerlijk te zijn
schrok ik me rot, maar tegelijkertijd bekroop mij een geluksgevoel. Dat ik de mogelijkheid krijg om noodhulp
te gaan geven!
Ik werk vier dagen per week in Huisartsenpraktijk De
Doc als Verpleegkundig Specialist. Ik zie mensen met
zogenaamde korte klachten, maar ook kwetsbare
mensen met chronische ziektebeelden.
Na overleg met de vaste huisartsen van De Doc, kreeg
ik ‘groen licht’ om naar Curaçao te gaan. Mijn collega’s
gunden mij deze unieke kans om onderdeel te zijn van
noodhulp in de Corona pandemie. Patiënten die al een
afspraak hadden staan heb ik gebeld. Telefonisch kunnen
helpen, verzet tot na mijn terugkomst of bij een collega
op het spreekuur gezet. Wat een avontuur om op vrijdag
9 april te vertrekken naar het Caraïbisch gebied.
Met 45 voor mij onbekende zorgverleners (artsen en
verpleegkundigen) uit het hele land zijn wij vertrokken,
niet wetend wat ons te wachten stond en wat wij precies
voor werk zouden gaan doen.
Het was duidelijk, niet te veel nadenken, maar gaan!
Na 1,5 dag acclimatiseren (een jetlag vanwege een
tijdverschil van 6 uur) en wennen aan de hogere
temperaturen, begonnen we, verdeeld over het
splinternieuwe ziekenhuis (Curaçao Medical Center)
de 4 vaccinatie locaties en een paar verzorgings-/
verpleeghuizen.
Ik belandde bij de vaccinatie locaties, waar ik
samenwerkte met Curaçaose en Nederlandse collega’s.
Iedereen van 18 jaar en ouder kon langskomen voor

een vaccinatie, bellen of via de computer een afspraak
maken. De logistiek zat goed in elkaar. De mensen waren
superblij met onze hulp, het samenwerken liep gesmeerd.
In korte tijd hebben wij met elkaar meer dan de helft
van de bevolking van Curaçao kunnen vaccineren. Het
onderlinge contact was goed, we hebben veel van elkaars
cultuur geleerd en wat een humor!
Na 4 weken vaccineren waren er vrijwel geen nieuwe
besmettingen meer op het eiland. Met een voldaan
gevoel keerden wij 8 mei terug in Nederland om ons
dagelijkse werk weer op te pakken.
Wij hebben mooie herinneringen gemaakt. Van mijn
Curaçaose collega’s heb ik meegekregen om meer mijn
hart te volgen dan vooral mijn verstand tijdens mijn
werkzaamheden.
Ik hoop een keer terug te kunnen gaan om het mooie
Curaçao te ontdekken, zonder lockdown.
Geertien Kreek
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vacature
Vanwege het vertrek van één van onze vrijwilligers is De WIJkrant Rivierenbuurt/Spuikwartier op zoek naar:

een enthousiast redactielid
De WIJkrant verschijnt 5x per jaar en bevat informatie die
interessant is voor bewoners van de Rivierenbuurt en het
Spuikwartier. De redactie bepaalt en draagt zorg voor de
inhoud van de krant en de organisatie ervan.

Wat bieden wij je?
•
•
•

een gezellige sfeer waarin we gezamenlijk de krant
maken
de kans om je talent als schrijver en organisator te
ontwikkelen
de kans om je wijk nog beter te leren kennen en
contacten met andere bewoners te leggen

Wij verwachten van jou…
•

dat je woont in de Rivierenbuurt of het Spuikwartier
en interesse hebt in de wijk en haar bewoners

•
•

•

dat je deelneemt aan de redactievergaderingen
dat je voor elk nummer van de krant één of meerdere
artikelen schrijft over de wijk, over uiteenlopende
onderwerpen
dat je daarnaast bereid bent om mee te werken aan
de organisatie van de krant

Je bent in staat korte en duidelijke artikelen te schrijven
die aantrekkelijk zijn om te lezen. Ervaring met
redactiewerk is welkom maar geen vereiste.
Wij willen graag dat onze redactie heel divers is.
We hopen dat je interesse gewekt is en maken graag
met je kennis! Je kunt contact met ons opnemen via:
redactie@brs-denhaag.nl

Illustratie: Babette Wagenvoort
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Thematisch onderwijs in kindcentrum O3

groep 3 en 4

Tijddetectives

In kindcentrum O3 werken we tot aan het einde van het
schooljaar met een thema in de verschillende jaargroepen. De peuters en de groepen 1-2 werken aan het thema Feest. De groepen 3 en 4 werken aan het thema
Tijddetectives. De groepen 5 en 6 werken aan het thema De actieve planeet en de groepen 7 werken aan Zo
zien wij de wereld. Groep 8 is aan de voorbereidingen
van de musical begonnen. Wij zijn begonnen met een
pilot om meer thematisch te werken. We gebruiken
hiervoor de methodiek van IPC. IPC is een basisschoolcurriculum voor de zaakvakken en onderwijsconcept in
één.

Door thematisch te werken hebben de kinderen meer
plezier en worden zich meer bewust van hun ontwikkeling. Ze weten waarom ze nieuwe dingen leren en ontdekken hoe ze beter worden. We ontdekken met de
kinderen hoe je brein het beste leert. Onze vakdocenten (WTS) docenten ondersteunen hierbij in de klassen
en werken samen met de leerkracht aan het thema.
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Feest!

groep 1 en 2

Actieve planeet
groep 5 en 6
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Met een scootmobiel door de
wijk
Zonder ook maar één woord met Fokelien gewisseld te hebben, zie ik gelijk met welke problemen ze te maken
krijgt. Na de buitendeur van O3 te zijn binnengegaan kan ze niet verder met haar scootmobiel. Ze moet
wachten tot iemand de binnendeur openhoudt.

Ik heb met Fokelien afgesproken om samen met haar
te kijken hoe toegankelijk de wijk voor mensen met een
scootmobiel is.
Als we even later rechtsaf de Zaanstraat ingaan, staat
daar een motor op de stoep geparkeerd. Soepel rijdt
Fokelien naar de straat. “Gelukkig heb ik een scootmobiel
en geen rolstoel”, verduidelijkt ze, “nu kan ik naar de
straat uitwijken”. Op de hoek wijst ze naar de Orac daar.
De stoep is bezaaid met viezigheid; waarschijnlijk door
meeuwen leeggehaalde vuiniszakken. “Daar kom ik niet
doorheen met mijn scootmobiel”. We slaan rechtsaf
naar het Weteringplein, richting Weteringkade. vóór ons
hebben bewoners grof vuil neergezet. Meubilair staat
hoog opgestapeld, allerhande rommel er naast. Gelukkig
kan Fokelien er net omheen. We gaan de Pletterijstraat
in. “Weet je wat ook lastig is, al die pakjesbezorgers die
parkeren hun auto op de hoek bij de verlaagde stoeprand,
zodat ze snel pakjes in twee straten kunnen afleveren.
Kan ik er niet door”.
Indirect gevolg van de verkamering van de wijk is het
grote aantal fietsen. Ook fietsers parkeren hun fiets
waar ze kunnen, rijen dik. “Door de geveltuintjes staan
ze dan soms ook precies op mijn rijpad”. Dan moet ik

uitwijken met de kans dat ik bij de stoeprand omval met
de scootmobiel”.
Tegenwoordig brengen bestellers ook overal eten thuis.
Fietsen worden snel even neergegooid. Niemand denkt
eraan dat rolstoelers en scootmobielers er dan niet door
kunnen”. We gaan weer naar rechts de Zaanstraat in.
Gelijk staan we voor een bestelauto die op de stoep staat
geparkeerd. Fokelien wijkt weer uit naar de straat. Aan
de overkant een grote stellage bij bouwwerkzaamheden.
“Dat zijn ook echte obstakels”, wijst Fokelien. “Ook grote
bakfietsen waarmee kinderen worden gebracht en
gehaald staan vaak in de weg”.
Ondertussen zijn we weer bij het groene hek van de
school aangekomen. Helaas ook daar kan Fokelien
niet zo maar naar binnen. “Ik ben altijd blij als het hek
openstaat”.
Hopelijk wilt u, die dit leest, af en toe eens naar uw straat
kijken met de blik van een rolstoeler of scootmobieler,
van iemand die met een kinderwagen of rollator loopt.
Misschien kunt u rekening met hen houden!
Cora van der Veere
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VVM: middelpunt van de buurt
Na jaren van straatvoetbal in en rond de Maasstraat besloten J. Strang, L. Wilke, K. de Winter, W. Niemeijer
en H. Stadhouder op 1 mei 1930 een eigen voetbalvereniging op te richten, VVM: Voetbal Vereniging
Maasstraat. Eerste voorzitter: de heer Niemeijer.
Vanaf het begin waren de rood-groenen meer dan een
voetbalclub. De club speelde een centrale rol in het
buurtleven. Na de wedstrijd werd er nagekaart in het
het clubhuis in het hofje Berg en Dal. “Of de jongens nou
hadden gewonnen of verloren, de sfeer was altijd goed”,
herinnert een bezoekster zich. “Het was de gezelligste
club van Den Haag”.
De eerste wedstrijden werden gespeeld op het land van
boer de Greef aan de Schenkkade. Om zes uur s’zondags
was het: doelpalen neerzetten, lijnen trekken en
koeievlaaien opruimen.
In het najaar van 1930 kregen ze een echt voetbalveld aan
de Prinses Mariannelaan. In 1937 behaalde “Het Eerste”
het kampioenschap van de Haagsche Voetbalbond (HVB)
en dat betekende promotie naar de KNVB. De club moest
toen een voetbalveld zoeken dat voldeed aan de normen
van de KNVB. Dat werd de Fruitweg, dat ook nog eens
dichterbij lag.
In de oorlog had de vereniging een moeilijke periode.
Het scheelde weinig of de club was opgeheven, maar
de oprichters zeiden dat de club niet voor niets was
opgericht. In 1951 dreigde degradatie maar de vrouwen

van de spelers wisten de doelman van de tegenpartij zo te
sarren, dat die boos het veld verliet. In 1954 moesten ze
weg van de Fruitweg omdat daar gebouwd werd. De club
kreeg een veld bij Kijkduin, maar dit terrein was te ver uit
de buurt. Toen kwamen ze daarna in Wassenaar terecht
waar ze tot in de jaren 90 speelden. Sportief heeft de
club na de oorlog ups en downs gekend. Dieptepunt was
de degradatie van de KNVB naar de HVB in seizoen 19611962. Maar er waren zeker ook hoogtepunten. In 1967
werd de club tweede van de 2e klasse van de HVB met
slechts 1 punt achterstand op kampioen NIVO. Wat een
promotie naar de 1e klasse betekende.
Op 1 juli 1979 besloot men de naam te veranderen in
VVM. Onder die naam bleven ze tot 2001 spelen.
Met dank aan Jan Pronk.
Voor meer informatie tot 1979: Maasstraat - De Haagse
Voetbalhistorie Voor meer informatie van 1979 –
2001:VVM - De Haagse Voetbalhistorie.
We zijn op zoek naar mensen die meer weten over de
voetbalvereniging om er meer over te kunnen schrijven in
de wijkkrant. Meld u bij redactie@brs-denhaag.nl

Foto: het eerste team uit 1930
VV Maastraat 1 in 1930 Achterste rij v.l.n.r: B.van Duinen, H.Wilke, A.Langerak, W.Smit en K.de Winter Middelste rij
v.l.n.r: L.Wilke, J.Strang en W.Kooij Voorste rij v.l.n.r: W.de Vos, H.Vink, T.de Winter, J.Meere en ??
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Sándor Nagy: Rolmodel voor een
schone en veilige buurt
Op een zomeravond in de mooie gemeenschappelijke binnentuin van een van de blokken van ‘t Haegsch Hof,
tref ik Sándor Nagy. Hij is hier zes jaar geleden met zijn vriendin vanuit Bezuidenhout-West komen wonen.
Oorspronkelijk komt hij uit Hazerswoude-Rijndijk, maar ze hebben het hier in deze stedelijke omgeving erg
naar hun zin.

Klachten

Op de facebookpagina van ‘t Haegsch Hof las hij over
het Buurt Preventieteam. Omdat ze graag iets voor
de wijk wilden doen melden zij zich aan en leerden op
deze manier de wijk en haar bewoners goed kennen. Hij
merkte dat er meer klachten over zwerfvuil en grofvuil
dan over criminaliteit waren! Van Gerrie de Wilde
hoorde hij dat het mogelijk is om als omwonende een
Ondergrondse restafval container (Orac) te adopteren.

Heeft u Grofvuil, bel dan de Grofvuiltelefoon op
070-366 08 08
Uw grofvuil wordt dan GRATIS bij u thuis opgehaald,
dump het niet illegaal naast de Oracs!
José Mendels

Adoptie Orac

Je krijgt handschoenen, vuilniszakken en een sleutel om
de Orac te kunnen openen als hij klem zit. Ook kan je dan
naastliggend vuil er in stoppen dat net iets te groot is.
Via een app is het mogelijk contact op te nemen met de
gemeente als er grofvuil ligt. Sándor Nagy zorgt zo voor
een schonere omgeving en hoopt vooral ook mensen
te inspireren om hun leefomgeving schoon te houden.
Hij hoopt dat mensen zien dat je met weinig moeite zelf
ook mee kan helpen, al is het maar een klein beetje. Als
iedereen een beetje opruimt, ziet de wijk er mooier uit.

Vijver

Vanwege corona moest hij thuiswerken, zijn werkkamer
kijkt uit op de vijver van ‘t Haegsch Hof. Hij zag dat het
water veel alg bevatte en dat er ook soms zwerfvuil in
terecht kwam. Dat bracht hem op het idee om, tijdens
een soort van coronapauze tussen zijn werkzaamheden
door, de vijver schoon te houden. Immers, de vijver is een
bijzondere plek en echte blikvanger van ‘t Haegsch Hof en
dat visitekaartje moet er mooi en schoon uitzien.
“Ja, zo rol je van het een in het ander” lacht hij bij het
afscheid. Een rolmodel voor een schone en veilige buurt is
hij zeker!
Wilt u naar aanleiding van dit artikel ook een Orac
adopteren? Dat kan via het invullen van het formulier op
de website van de Gemeente Den Haag
https://www.denhaag.nl/nl/afval/huishoudelijk-afval/
ondergrondse-container-adopteren.htm
of telefonisch via 14070
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Boeddhistisch
Centrum
Haaglanden

info@tetterosautobedrijf.nl
06 16 842 823

Uilebomen 55
2511 VP Den Haag
06-8345 7920
info@bchaaglanden.nl
www.bchaaglanden.nl

Stadscentrum voor meditatie en boeddhisme. Introductie en
verdieping gericht op de toepassing in het dagelijks leven.
Activiteiten:
• cursus Leren Mediteren
• jaarcursus
Meditatie & Boeddhisme
• vervolg- en
verdiepingsavonden
• ochtendmeditatie
• leesgroepen
• retraites
• stiltewandelingen
• incidentele activiteiten

Een fijn thuis
was nog
nooit zo
belangrijk
Daarom introduceert Langezaal
NVM Makelaars iets nieuws. De
Langezaal Zoekservice. Schrijf
je gratis in op onze website en
ontvang automatisch als eerste
ons nieuwe aanbod in Regio
Den Haag. Zo ben jij er als
eerste bij als jouw droomhuis te
koop of te huur staat!
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SCHENKKADE 209, DEN HAAG

|

070 - 385 11 01

|

INFO@LANGEZAAL.NL

|

WWW.LANGEZAAL.NL

Redactie en advertentietarieven
23e jaargang – nummer 136 juli 2021
Verschijnt in 2021 – 5 keer
De WIJkrant Rivierenbuurt / Spuikwartier
wordt huis aan huis bezorgd

Redactie:
Hetty Gijzen, José Mendels, Cora van der Veere.
Vormgeving: Tanja Baars
Fotografie: Steven Scholten
Drukwerk: Smiet Grafisch Totaal BV
Aan deze krant schreven verder mee:
Geertien Kreek, Gerrie de Wilde, John Verhoeff,
Joop Passchier, Joris Wijsmuller,
Haags Theaterhuis, Rivierenbuurt Groen, Zebra.
Het BRS-bestuur schrijft iedere uitgave een
pagina onder eigen verantwoordelijkheid.
Advertentietarieven o.b.v. een heel jaar,
Hele pagina € 300 per keer
Achterpagina € 400 per keer
Halve pagina € 150 per keer
Kwart pagina € 75 per keer
Op incidentele basis:
Hele pagina € 400, achterpagina € 500
Halve pagina € 200, kwart pagina € 100
Voor vragen, opmerkingen,
inleveren kopij nr. 137 (uiterlijk 2 oktober)
of na-bezorging mail ons:
redactie@brs-denhaag.nl
let op: dit is een gewijzigd emailadres.
© Auteursrecht redactie WIJkrant Rivierenbuurt /
Spuikwartier

Instellingen en organisaties

Klachten/schademeldingen in de openbare ruimte
www.denhaag.nl of tel: 14070 of via BuitenBeter app
Politie geen spoed: 0900-8844
Politie/brandweer/ambulance: 112
Meld misdaad anoniem: 0800-7000
Wijkagenten
Tamar Pronk: tamar.pronk@politie.nl
Bas Bommezijn: bas.bommezijn@politie.nl
Spreekuur wijkagent
Donderdag van 15.30 – 16.30 uur
Spreekuur wijkagent en Haag Wonen
1e Dinsdag van de maand 19.00 – 20.00 uur
O3 – Zaanstraat 25

Veilig Thuis Haaglanden; 24/7 bereikbaar
Westeinde 128
070 346 97 17
de Doc Huisartsen Den Haag
Boomsluiterskade 299
telefoon tijdens kantooruren
070 382 47 77 / info@dedoc.nl
contact buiten kantooruren
070 346 96 69 (HADOKS)
Haagse Wijk- en Woonzorg: thuiszorg
070 379 50 00, 24/7 bereikbaar
info@hwwzorg.nl
Wijkverpleegkundige Marije Berkel
06 82 010 107 di – do - vrij
Apotheek de Volharding
Boomsluiterskade 299
070 315 36 36
Dierenambulance & hospitaal
070 328 28 28
Tandartsendienst spoed nacht/weekend
070 311 03 05
Wijkcentrum O3, Zaanstraat 25
070 820 01 82
Zebra Welzijn
Christa Verra, jeugd- en opbouwwerk
06 39 437 774 c.verra@zebrawelzijn.nl
Daphne James, ouderenconsulent
06 41 783 516 d.james@zebrawelzijn.nl
Marlijn Groen, opbouwwerk
06 30 253 589 m.groen@zebrawelzijn.nl
Tommy Frensch, jeugdwerker
06 10 692 033 t.frensch@zebrawelzijn.nl
Erik Vergeest, jongerenwerker
06 43 395 226 e.vergeest@zebrawelzijn.nl
Buurtkerk Havenlicht, www.havenlicht.nl
Elke 2e en 4e zondag van de maand 11.30 – 13.00 uur
Zaanstraat 25
Casy el Bouhnani, buurtsportcoach
06 22 620 442, casy@buurtsportcoachdenhaag.nl
Buurtpreventieteam: bpt-rivierenbuurt@live.nl
Buurtvaders: buurtvadersrs@gmail.com
Haags Theaterhuis: www.haagstheaterhuis.nl

27

komt naar je toe
deze zomer!
Met 3 weken lang een leuk programma voor jong en
oud op verschillende locaties in de wijk.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

20-7
21-7
22-7

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

27-7
28-7
29-7

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
•
•
•
•
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Thema beweging en gezondheid

3-8
4-8
5-8

Lamgroen/ Bleekveld
Speelplek Hekkelaan
Rivierenbuurt Zuid

Van 13.00- 16.00
Van 13.00- 16.00
Van 13.00- 16.00

Lamgroen/ Bleekveld
Speelplek Hekkelaan
Rivierenbuurt Zuid

Van 13.00- 16.00
Van 13.00- 16.00
Van 13.00- 16.00

Lamgroen/ Bleekveld
Speelplek Hekkelaan
Rivierenbuurt Zuid

Van 13.00- 16.00
Van 13.00- 16.00
Van 13.00- 16.00

Thema kunst en cultuur

Thema groen en schoon

U bent van harte welkom voor een kop koffie of thee en een praatje over wat Zebra Welzijn voor u
in de wijk kan betekenen.
Dagelijks een leuk programma voor jong én oud(er)!
Voor informatie: Marlijn Groen (opbouwwerk) 0630253589/ Christa Verra (jeugdwerk) 0639437774
Deelname is gratis

