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De WIJkrant
Rivierenbuurt / Spuikwartier

In dit nummer een uitgebreid verhaal over Henkie’s
Hoekie, de bloemenkiosk bij het Centraal Station.
Lees er over op bladzijde 16 en 17.

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

2

0620 135 738

BLESSURE@XS4ALL.NL
2

WWW.BLESSUREDENHAAG.COM

Lente

We mogen er weer op uit. Heerlijk. Overal in de wijk
piepen de eerste narcissen en krokussen ons voorzichtig
tegemoet uit de geveltuintjes. De lente heeft er zin in. Net
als wij van de redactie. Ik moet denken aan dichtregels
van Vasalis: ‘schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap, wegdansen zonder te

bezinnen’. Zo voelt het een beetje nu we hopelijk de
pandemie achter ons laten.
En dansen gaan we, en kunst kijken, en wandelen langs
wat de tijd voor ons bewaard heeft in onze mooie wijk.
Wordt u ook al vrolijk bij het vooruitzicht? Wij wel. Lees er
in ieder geval over in de lente editie van onze WIJkrant.

Illustratie: Babette Wagenvoort

In deze krant

De nieuwe editie staat weer vol met artikelen en informatie uit en over de buurt. U leest over de komende activiteiten
van het Platform Kunst. Er zijn verhalen over wat is bereikt met de vergroening van de wijk en u maakt kennis met de
nieuwe ambtenaar van Welzijn, Jeugd en Participatie. Bewoners zijn in actie tegen de overlast rond de Geleenstraat en
ook de Moppereend heeft daar haar mening over. Medewerkers van de DOC en de sportcoach vertellen over gezond
leven en bewegen. De bloemist Henkie’s Hoekie komt aan het woord over ‘betaalbare romantiek’. Er is weer een
column van Kees ’t Hart en u komt meer te weten over klassiek slagwerk. Christa Verra heeft haar hart voor altijd in
de Rivierenbuurt liggen en John Verhoeff puzzelt met de uitbreiding van de school. Er wordt, een door wijkbewoners,
vervaardigde klimaat-app gelanceerd met eraan gekoppeld een crowdfunding actie. Neem vooral ook kennis van de
programma’s van het Haags Theaterhuis & WIJKz en de grote schoonmaakactie op het schoolplein. Tevens is er een
aangrijpend verhaal over de Pletterijstraat in de oorlog.
Veel leesplezier namens de redactie

Bezorger gezocht
Door verhuizing van een bezorger zijn wij op zoek naar iemand die 5 keer per jaar kranten wil
rondbrengen bij de flats Turfhaven, de Kroon en Bolero. Totaal 600 kranten.
Aanmelden: redactie@brs-denhaag.nl
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Nieuws van Wijkz: uw welzijnspartner in de wijk
In 2022 gaan Mooi, Voor en Zebra welzijn samen verder onder de naam Wijkz. Onze dienstverlening blij: zoals je
van ons gewend bent. Op onze loca>es kun je dagelijks bij jou in de buurt terecht voor ac>viteiten, hulp en
ondersteuning. Via onze Servicepunten kan er gemakkelijk contact worden gelegd met de jongerenwerkers,
opbouwwerkers, ouderenconsulenten en andere professionals in de wijk.
Programma vanaf 1 maart 2022 @ O3, Zaanstraat 25

AcEvieEten voor de jeugd:
Maandag
Kinderraad (6+)

14.00 – 16.00

Woensdag
Meidenclub (10+)

14.00 – 16.00

Donderdag
Inloop (12+)

15.30 – 20.00

Vrijdag
Inloop en sporten (12+)

15.30 – 21.00

Projecten
Wil je weten welke projecten er zijn voor jongeren, of
wil je je aanmelden? App of bel dan even met Tommy:
06-10692033 of Erik: 06-43395226
Meiden vanaf 12 jaar die op de middelbare school
ziJen, en een eigen meidenclub willen starten, kunnen
contact opnemen met Alissa: 06-24850743. Je kunt
ook met Alissa bellen of appen om je op te geven door
de te geven voor de kinderdraad!

Voor buurtaangelegenheden, de BuurtBieb, het biljart
en vele andere zaken, kunt u contact opnemen met
Marlijn: 06-30253589
AcEviteiten voor volwassen buurtbewoners:
Maandag :
Ontmoe>ng vrouwen
10.30-12.00
Ouderengym
10.30-12.00
Bingo
13.00-16.00
Biodanza
19.45-22.30
Dinsdag
Spinning

16.00-18.00

Woensdag :
Wandelclub
Eethuisje (Haags Ontmoeten)
Buurt-Inloop

11.00-12.00
12.00-19.00
19.00-21.00

Donderdag
Spinning

19.30-21.30

Vrijdag
MBVO
Eethuisje (Haags Ontmoeten)

11.45-12.45
12.00-12.45

En ook:
Tentsessie en verkiezing nieuwe inrichEng speelveld Bleekveld en Lamgroen
Woensdag 9 maart, van 13u tot 15u
Speelveld Bleekveld
Kast van Lotje’s Pop-up-store: aNrap voor een Kast van Lotje in de Rivierenbuurt
Zaterdag 12 maart, van 10.00 tot 12.00
Restaurant O3
InformaEe- en workshopavond ‘Nieuwe Energie’!
Woensdag 30 maart, inloop met koﬃe of thee vanaf 18u30. Start 19.00 tot ongeveer 21.00
Restaurant O3
Al een >jdje is er geen steunpunt Energie meer in O3. Mede hierom organiseert WIJKz i.s.m.de gemeente een avond
waarbij we s>lstaan bij wat ú kunt doen om energie (en dus geld) te besparen.
4

Passie voor zeefdruk
Het Buurtpreventie team (BPT) Rivierenbuurt zoekt een drukker in de wijk om petjes voor het team te laten
bedrukken. ‘Zoekt en gij zult vinden’. Er blijkt in één van de poortjes aan de Boomsluiterskade al meer dan 20
jaar ‘Attentio Zeefdruk’ te zitten. De redactie is erbij voor een interview.
We maken kennis met drukker Donald Struijk. Hoewel hij
al op leeftijd is, blijkt hij nog steeds een enthousiast en
gepassioneerd drukker. We krijgen een rondleiding door
zijn kantoor en werkplaats. We lopen langs de gedateerde
apparatuur en de enorme hoeveelheid potten met
kleuren verf. De radio speelt Imagine van John Lennon.
Hij zegt meteen dat hij niet zo erg van de moderne
techniek is, daarin investeert hij ook niet meer. Op het
kantoor zien we dat de resultaten van zijn drukwerk heel
mooi zijn en de computer blijkt hij ook goed te kunnen

met autoriteit te maken heeft brak hem op den duur wel
op. Zo begon hij in de jaren ’70 te piekeren over hoe het
brood op de plank moest komen. Het gouden idee kwam
nadat hij zijn kamer met jute had behangen. Tja dat was
toen mode. Het jute op de deur werd eruit gesneden en
van die stof naaide hij 4 tassen, bedrukte ze en ging er
mee de boer op als een echte marskramer. Toen het in
Den Haag niet lukte dan naar Amsterdam. Dat begon op
termijn goed te verkopen. De milieutas was geboren. Op
een kamer van 8 vierkante meter naaide en bedrukte hij
de tassen. Het werd een enorm succes. Op een bepaald

bedienen. Ondertussen vraagt hij ons of hij een shaggie
mag roken en worden er zaken gedaan.

De marskramer onderneemt

Op onze vraag waar zijn liefde voor dit vak zijn oorsprong
heeft, brandt hij los. “Als kind vond ik de drukkerijen al
interessant. Na 12 ambachten, 13 ongelukken ben ik bij
Vegron op de Dunne Bierkade terecht gekomen. Daar zit
de oudste, nog bestaande zeefdrukkerij van Nederland.
Daar heb ik het vak geleerd”. Zijn allergie voor alles wat

moment verkocht hij 1 miljoen tassen per jaar. Ook kreeg
hij de Bijenkorf als klant. Ruim 20 jaar geleden begon hij
hier in de wijk een heuse zeefdrukkerij. Nu werkt hij voor
Intac, Albert Heijn, beachclubs, muzikanten en de Haagse
Hogeschool. Voor het BPT zijn de petjes inmiddels gedrukt
en zijn ze natuurlijk gematst met de prijs.
Attentio Zeefdruk, Boomsluiterskade 350,
www.attentio.nl
Hetty Gijzen
Foto: Steven Scholten
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brandbrief

Klankbordgroep overlast
prostitutie
Het nieuws over het voorstel van de gemeenteraad om te kijken of de Doubletstraat gesloten kan worden
en deze sekswerkers te verplaatsen naar de Geleenstraat, sloeg in als een bom bij een aantal bewoners rond
de Geleen- en Hunsestraat. Weer een nieuw idee dat opgeworpen wordt. Er is vooral behoefte aan dat er,
voor ééns en altijd duidelijkheid komt omtrent de prostitutieaanpak. Daarom hebben wij ons verenigd in de
‘Klankbordgroep overlast Geleenstraat’.

Als klankbordgroep willen wij bestaande en toekomstige
overlast rond de prostitutiestraten bestrijden door
mee te denken en gesprekspartners te zijn voor de
gemeenteraad van Den Haag. Vanuit de klankbordgroep
is een brandbrief verstuurd naar de wethouders en leden
van de gemeenteraad.
We hebben gesproken met journalisten van Den Haag
Centraal. Wij vragen aandacht voor:
zo mogelijk verplaatsing van alle prostituees en in ieder
geval géén uitbreiding ervan en aanpakken van de huidige
overlast.
De overlast bestaat uit wildplassen, onrustig straatbeeld
door parkeeroverlast/schade, drankgebruik, blowen/
drugskoeriers, zwerfvuil, geluidsoverlast door
groepsvorming van bezoekers van de prostituees en
mensenhandel.
Ondertussen zijn er gesprekken op gang gekomen tussen
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de Bewonersorganisatie Rivierenbuurt Spuikwartier
en Bewonersorganisatie Oude Centrum (waar de
Doubletraat onder valt) en de klankbordgroep/actiegroep
Doubletstraat om van elkaars ontwikkelingen op
de hoogte te blijven en met één stem te spreken in
de gemeenteraad. Indien nodig starten we met een
handtekeninglijst om druk te kunnen zetten op de
gemeenteraad om naar ons te luisteren en ons mee te
nemen in de toekomstige plannen.
Meer informatie nodig en/of meedoen met de
klankbordgroep?
Neem dan contact via email met
marlot_v_dokkum@hotmail.com
Of spreek één van ons aan: Marlot van Dokkum, Dieter
Kleinjan of Roel de Wilde.
Roel de Wilde
Foto: Steven Scholten

Pasta alla Puttanesca
Het verhaal gaat dat de naam van dit gerecht afkomstig is uit de bordelen van Napels (hoer: ‘puttana’ in het
Italiaans, vandaar puttanesca. Maar, er zijn meerdere variaties op de uitleg over de oorsprong. Hoe het ook zij,
het is goedkoop, gemakkelijk en lekker.
Zelfs als je absoluut geen keukenprins bent dan is dit
recept de moeite waard om uit te proberen. Er kan weinig
mis gaan en (bijna) iedereen kan het. Je maakt er een
goede beurt mee met vrienden want het is heerlijk. Een
voorwaarde is wel dat er goede en verse ingrediënten
worden gebruikt. Geen olijven uit blik bijvoorbeeld. Alles
van te voren snijden en klaarzetten is zeker aan te raden.
Het koken zelf is dan appeltje-eitje.

Voor 4 personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gram spaghetti
6 ansjovisfilets
2 eetlepels olijfolie
2 teentjes knoflook
100 gram zwarte olijven zonder pit
2 eetlepels kappertjes
½ rode peper in reepjes (in reepjes)
300 gram tomaten (ontvelt en gesneden)
Parmezaanse kaas
peper en zout
peterselie

Hak de ansjovisfilets, de knoflook, de olijven, de
kappertjes fijn. Verwarm de olijfolie in een pan en fruit
hierin de gesneden ingrediënten. Voeg de rode peper en
de tomaten toe. Laat alles ongeveer 15 minuten smoren
en indikken. Breng op smaak met peper en zout (let op:
want de ansjovis is ook al zout). Kook de spaghetti in ruim
kokend water gaar met wat zout. Giet de spaghetti af in
een vergiet. Doe het terug in de pan en giet de saus erbij.
Roer. Serveer op voorverwarmde borden en geef er vers
geraspte Parmezaanse kaas en fijngesneden peterselie
bij voor de garnering.
Buon appetito!
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Groenberichten
Herinrichten openbare ruimte
Geleenstraat
Al eerder schreven we over de rapportage die Jurienne
Hollaar in opdracht van de stadsdeeldirecteur heeft
gemaakt. Hij heeft vele voorstellen gedaan en inmiddels
is er een en ander van uitgevoerd. Er zijn bomen en/of
struiken in bakken geplaatst en er zijn diverse bakken
met klimophagen langs gevels gezet. De extra hanging
baskets volgen in het voorjaar. Of de gemeente al
overlegt met pandeigenaren over vergroening van gevels
is onbekend.

 ctie ‘100 extra bomen voor de
A
Rivierenbuurt’

De hittestress aanpakken in de buurt? Er wordt aan
gewerkt. Wat ons betreft gaat het wel veel te langzaam.
Maar ja, het is ook zo dat alle 92 locaties moeten worden
onderzocht.
Eerst moeten vragen beantwoord worden als:
• is de grond geschikt voor een boom, zo ja wat voor
type boom dan?
• is er voldoende ruimte voor de kroon van de boom?
• liggen er kabels en of leidingen in de weg?
• moet er een parkeerplaats worden opgeschoven of
weggehaald?
De groenbeheerder heeft inmiddels al wat locaties
onderzocht. Veel zijn er afgevallen. 67 plaatsen worden
nog bekeken. Het blijkt een lastige puzzel goede plekken
te vinden. Maar, we hebben de toezegging dat de
gemeente de bomen gaat plaatsten. Al zal het wel een
aantal jaren duren voor die 100 extra bomen in de wijk er
ook staan.

Stenen weg!

Ter hoogte van het Schenkviaduct en op een middenberm
van de Lekstraat heeft de gemeente drie trottoirs
weggehaald. Nu ligt er aarde en bij een van de drie
stroken is een rij struiken geplant. We zijn benieuwd of
er ook nog gras wordt ingezaaid of iets anders. In het
voorjaar zullen we het vast zien! Verheugd zijn we dat
nu ook aan de even zijde van de Weteringkade bij de
trambaan veel stenen uitgehaald zijn. Ook hier hopelijk
mooi groen in het voorjaar!

Bomen van Amare

We kregen bericht dat we negen bomen, die binnen
stonden bij Amare, konden ophalen. Het was toch
beter voor de bomen om ze buiten te zetten. Vlak voor
de lockdown, op zaterdag 18 december zijn de bomen
opgehaald, met hulp van een aantal bewoners. De bomen
staan nu op twee binnenterreinen geparkeerd. Het gaat
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o.a. om twee appelbomen. Die moeten bij elkaar blijven
staan zodat er ook echt appels aan kunnen groeien. We
hopen dat de gemeente binnenkort helpt om een mooi
plaatsje voor deze bomen te vinden.
Wendy Eygendaal

Opgroendag - zaterdag 14 mei
De lente komt eraan, en dus ook de volgende Opgroendag. Samen met buurtgenoten maken we de
Rivierenbuurt een beetje mooier en groener. Lekker buiten aan de slag, of alleen gezellig een praatje maken.
Net als eerder zullen we proberen om mensen die willen vergroenen te koppelen aan mensen die willen
helpen. Een geveltuin, een bloembak vullen, vergroenen van een muur of lelijke boomspiegel? Allemaal
mogelijk!

Wij zorgen voor planten, grond en gereedschap. Ook
zorgen we voor koffie en een versnapering, zodat ook
buurtgenoten zonder groene vingers gezellig een praatje
kunnen maken. Heeft u hulp nodig? Of wil je je buren
helpen? Stuur dan het liefste voor 1 mei een mailtje naar
rivierenbuurtgroen@gmail.com, zodat we hier rekening
mee kunnen houden bij de aankoop en organisatie.
Reserveer vooral de 14 mei in je agenda en vertel het al je
buren!

‘Kern-met-Pit Predicaat’
gewonnen

Het project voor de verbetering van het Weteringplein
heeft deze prijs voor de vergroening van het plein
gewonnen. Het geld van die prijs wordt gebruikt voor het
verder verbeteren van het plein.

Kleur voor de rand

Vorig jaar zijn de bakstenen die de rand van het nieuwe
tuintje vormen met mortel vastgezet. Dit voorjaar willen
we de bakstenen schilderen in een levendig kleurig
patroon dat doet denken aan Latijns Amerikaanse tegels.
Dit zou het plein zeker vrolijker maken.

Wormenhotel

op het plein willen hebben. Volgend jaar verhuist de
Wormbike naar Laak. Als meer buren bereid zijn om
groente- en fruitschillen te scheiden, zou er een grotere
blijvende compostbak kunnen komen. Mail ons als u wilt
meedoen.

Plantenbieb voor de buurt

Niet iedereen heeft ruimte om buiten te vergroenen,
maar wil misschien wel binnen meer met planten doen.
Goed voor zuurstof en het is leuk! We willen één of
meerdere plantenbibliotheken maken: een mooie kast
waar buurtgenoten plantjes/stekjes kunnen achterlaten
of ophalen. We hebben hiervoor nog geen locatie. Lijkt
zo’n plantenbieb je leuk in jouw straat? Laat het ons
weten en stuur een e-mail. Dan kunnen we kijken hoe we
dit, naar jouw wensen voor elkaar kunnen krijgen.
Rivierenbuurt Groen is een enthousiaste club buren
die samen projecten opzetten en organiseren. Doel: de
Rivierenbuurt groener en duurzamer maken. Je kunt ons
bereiken door te mailen: rivierenbuurtgroen@gmail.com
of via Instagram www.instagram.com/rivierenbuurtgroen
Joannes
Foto met kruiwagen: Jan de Graaf

Gebruikers van de (tijdelijke) Wormbike zijn er erg blij
mee en zouden graag een permanente composteerbak
9

Van het BRS-bestuur
Digitaal verkiezingspalet

De gemeenteraadsverkiezingen komen rap dichterbij.
Maar wat moet je kiezen? Dat is met 21 partijen die jouw
stem willen krijgen een heel lastige keuze. Want wat
willen zij en past dat bij jouw denkwereld?
We hebben alle politieke partijen uitgenodigd om ons
over een 8-tal onderwerpen, die onze wijk aangaan, te
vertellen wat hun standpunt daarin is en wat zij van plan
zijn daarmee te gaan doen. Het plan is om alle partijen
per onderwerp 1 minuut spreektijd te geven en al die
antwoorden in evenzoveel video’s op te nemen en die per
onderwerp op internet te zetten.
Het wordt een helse klus om 21 x 8 onderwerpen op te
nemen, te bewerken en klaar te zetten om bekeken te
kunnen worden. Maar als het lukt, zullen de vlogs online
staan via de website van de BRS: www.brs-denhaag.nl/
kijk-van-partijen
We hopen het jullie met dit digitale verkiezingspalet een
stuk gemakkelijker te maken om je uiteindelijke keuze te
bepalen.

Speelmogelijkheden

Het voorjaar is er bijna! Nog even een paar graadjes erbij
en we kunnen weer naar buiten. Zolang dat nog wat
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onaangenaam is, is het goed om te weten dat er in het
”restaurant” van O3 een aantal mogelijkheden zijn om
je ook mee te vermaken, zoals het poolbiljart, dat niet
alleen is te gebruiken als poolbiljart, maar ook is om te
bouwen tot carambolebiljart en zelfs aan te passen is tot
tennistafel. Tot slot kun je er ook een vergadertafel van
maken. Kortom, aardig wat mogelijkheden. En iedereen
die zorgzaam met de spullen omgaat mag er mee spelen.

Jeu de Boule

Voor de droge dagen is er vlak voor de deur van O3 een
mooi Jeu de Boule speelveld. Iedereen kan het spelen,
zowel jong als oud. Iedereen kan wel een bal gooien. Dus
een mooie gelegenheid dit eens te proberen én een kans
om elkaar te ontmoeten.
We hopen dat velen er gebruik van gaan maken.

Mini-bibliotheek

En wist je al dat er een flinke mini-bibliotheek vlak naast
het biljart staat? Iedereen mag er gratis een boek lenen of
mag daar eigen boeken plaatsen. Kom er eens snuffelen!

Bestuurslid worden?

Lees elders in de WIJkrant onze wervingsadvertentie voor
nieuwe bestuursleden. En …. laat vooral wat van je horen.

HvDH…
HvDH/Groep de Mos, de grootste partij in de gemeenteraad, wil alle prostitutie in de stad concentreren in onze
wijk. Wie de motie leest die deze partij hierover heeft ingediend weet genoeg: als HvDH zijn zin krijgt zijn wij
straks het Red Light District van Den Haag.
In de Geleenstraat is natuurlijk niet genoeg plaats
dus die prostitutie gaat zich als een olievlek door de
wijk verspreiden. Dat omwonenden nu al veel overlast
ondervinden daar hoor je HvDH/De Mos niet over. Straks
is onze Rivierenbuurt ook HvDH: de Hoer van Den Haag.
Kom, ik neem je even mee door die toekomstige wijk.
We lopen langs erotisch centrum Otrio (vroeger was dat
buurtcentrum O3) en komen in de Pletterijstraat. Daar zit
Arita Verdonk achter de ramen. Een strenge meesteres
-leer en zweepjes- die weet wel wat pletten is. Op het Spui
vinden we Constantia Martini. Vroeger nog wethouder,
nu vergane glorie. Haar rode lampje is al lang gedoofd;
die wil met iedere eend naar bed maar geen eend wil
met haar. In het hart van de Geleenstraat zit het heetste
kippetje van allemaal: Ricky de Mos. Zij ontvangt alleen
vette horecabazen met een dikke portemonnee. Brutaal
druk ik mijn snavel tegen de ruit en roep: waarom maak jij
van onze wijk het afvoerputje van Den Haag? Vlug sluit ze
haar gordijn. Einde wijkwandeling.

Kortom: heb je hart voor je wijk en ga je straks stemmen
op 14, 15 of 16 maart, denk dan nog even goed na op wie.
Ondertussen zwem ik verder, met een rood potlood in de
grijze wolk boven mijn hoofd.
De moppereend

Grote schoonmaakactie buurtplein O3 voor jong tot oud
Woensdag 23 maart a.s. van 13.00 tot 17.00 uur
Help jij / helpt u ook mee?
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Advertentie
Weet je wat zo bijzonder is aan het actief zijn in een bewonersorganisatie? Je kunt veel positiefs doen voor je
buurt. Je ontmoet veel enthousiaste en creatieve buurtbewoners die zich inzetten voor hun leefomgeving.
Kortom je doet nuttige en belangrijke dingen en het is nog leuk ook!
Het bestuur van de Stichting Bewonersorganisatie
Rivierenbuurt/Spuikwartier (BRS) bestaat uit minimaal
3 (het dagelijks bestuur) en maximaal 7 personen (het
algemeen bestuur).
We coördineren de werkzaamheden tussen
werkgroepen en activiteiten in de wijk en gemeente.
Tevens informeren, activeren en enthousiasmeren we
buurtbewoners. De werkgroepen werken zelfstandig en
vertegenwoordigen de wijk op hun aandachtsgebied.
Het is ons streven dat ieder bestuurslid ook aan minstens
één werkgroep deelneemt.

Wat wij zoeken

We kunnen meerdere bestuursleden in diverse functies
gebruiken! Voorwaarde is wel dat je in de wijk woont. We
zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter die in de wijk wil
pionieren, die er de positieve krachten los kan maken
en weet te bundelen en die van de BRS een levendige
en goed georganiseerde bewonersgroep voor de wijk wil
gaan maken.
Kom ons bestuur versterken en mail ons:
info@brsdenhaag.nl
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Namens het bestuur, Peter Oosterling
Voorzitter BRS,
www.brs-denhaag.nl
https://www.facebook.com/BRSDenHaag
https://nextdoor.nl/city/post/17592197431021

MasterPeace in de wijk
Er wonen veel mensen met een interessant beroep in de wijk. We hebben er al veel geïnterviewd: van
instrumentmakers tot ijsverkopers, van bakkers tot restaurateurs. In deze serie was ik vandaag op bezoek
Dorothee Meijer. Zij werkt bij een wereldwijde vredesbeweging genaamd MasterPeace.
Dorothee werkte eerst als vrijwilliger bij evenementen
en nu sinds twee jaar is ze er in vaste dienst. Daarvoor
was Dorothee tien jaar ambtenaar maar in die functie
miste ze de impact van haar werk op de maatschappij. Bij
MasterPeace ziet ze effect van haar werk op de levens
van jongeren, wereldwijd.
MasterPeace is actief in ruim 40 landen. Doel is jongeren
te inspireren zich in te zetten voor maatschappelijke
problemen, zoals armoede, conflict en klimaat.
MasterPeace gebruikt altijd muziek, dans, graffiti en
sport om jongeren bij elkaar te brengen. Daarna proberen
ze hen te motiveren een wijkproject op te zetten. Zo heeft
MasterPeace samen met het jongerenwerk van Mooi
Welzijn in Den Haag Zuid-West (aan de Pachtersdreef)
een muurschildering gemaakt. De jongeren laten daarin
zien waar ze trots op zijn.
Zij bieden ook verschillende lespakketten aan om
jongeren bewust te maken van problemen rond thema’s
als gelijkheid, democratie, vrijheid van meningsuiting,
en nepnieuws. Tevens komen uiteenlopende thema’s
als privacy en migratie aan de orde. Daarbij gebruikt
MasterPeace bijvoorbeeld een online quiz. Soms
wordt gewerkt met vragenkaarten waarin jongeren op
laagdrempelige en persoonlijke wijze kunnen praten over
uitdagende onderwerpen. Welke mooie herinneringen
hebben ze aan hun jeugd? Wat is thuis voor hen? Hoe
willen ze zichzelf verbeteren?
Jongeren kunnen zo echt contact hebben, grenzen vallen

weg en de ervaringen zijn waardevol om uit te wisselen.
Behalve projecten in Nederland, begeleidt Dorothee ook
projecten van MasterPeace in Afrika. De lokale teams
organiseren daar bijvoorbeeld trainingen om een eigen
bedrijf te starten. Of ze werken samen met jongeren
aan projecten voor duurzame energie. Het uiteindelijke
doel is om de talenten van jongeren te ontdekken en te
ontplooien en hen perspectief te bieden op een betere
toekomst.
Wil je bij ons in de buurt, met je school of met je vrienden
ook een project van MasterPeace doen? Neem dan
contact op met Dorothee. Mail dan naar: dorothee@
masterpeace.org of kijk eens op de website: https://
nl.masterpeace.org/
Wendy Eygendaal
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Woensdag, 30 maart a.s.
Centrum O3
Zaanstraat 25
Van 19.00 tot 21.00 uur
Inloop vanaf 18.30 uur

Marlijn Groen
Opbouwwerk Rivierenbuurt
06 – 30253589
m.groen@wijkz.nl

Cindy Slaghuis
Stichting Aarde-Werk
06 – 83799522
cindy@aarde-werk.nl
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Pletterijstraat
Het is warm en gezellig in huis. We zitten aan tafel, klaar voor het interview over de geschiedenis van
het huis aan de Pletterijstraat. Moeilijk om je voor te stellen dat zich hier en in de directe omgeving
verschrikkelijke drama’s hebben afgespeeld. Niet alleen werden in de oorlog 65 kinderen en volwassenen uit
het voormalig weeshuis weggehaald, ook op 28 adressen in de straat werden buurtbewoners weggevoerd naar
vernietigingskampen. Ook uit dit huis. Slechts een paar bewoners van de Pletterijstraat kwamen terug.
Het lijkt lang geleden. Bewoner Joost Mendels heeft
het gelukkig allemaal niet zelf meegemaakt, maar de
verhalen over toen, zijn voor hem nog springlevend.
Hij vertelt over zijn moeder die er koelbloedig voor
zorgde dat zij met haar familie in 1943 het huis aan
de Pletterijstraat kreeg. De oude bewoners waren
weggevoerd door de Duitsers en het huis was verzegeld.
Door zich uit te geven voor familie van een foute
wachtcommandant die toevallig net zo heette als zij, wist
ze de sleutel te bemachtigen.

Op mijn vraag hoeveel mensen er zaten is het antwoord
dat er op iedere kamer wel een gezin zat. Joost vertelt
dat het een hele klus was om al die monden te voeden.
Alles was op de bon, en die hadden ze uiteraard niet
genoeg. “Doordat mijn moeder in het verzet zat, wist zij
met veel kunst en vliegwerk valse bonnen te krijgen. Zij
maakte deel uit van de Han Stijkelgroep. Toen zij op een
moment zelfs een kist met munitie onder het echtelijk
bed wilde verstoppen, heeft de familie dat toch maar
tegengehouden”.

José probeert mij uit te leggen hoe ingewikkeld het uit
drie verdiepingen bestaande dubbele bovenhuis, in elkaar
zit. “Veel kleine kamertjes en trappen. Het huis bood
de mogelijkheid veel onderduikers te verbergen. Dat
gebeurde dan ook snel daarna”. Door de twee voordeuren
was er, als er een controle was, verwarring over de
indeling van het huis. De bewoners hadden zo net genoeg
tijd om zich te verstoppen in een luikje in de vloer van
één van de kasten naast de tussendeuren of om via de
achteruitgang weg te vluchten naar een naastgelegen
drukkerij.

Joost is in het huis geboren en is er altijd blijven wonen.
Ze konden het pand zelf kopen en met veel noeste arbeid
opknappen. Ook zoon en schoondochter hebben er
gewoond. Een huis met veel geschiedenis. Zie ook: www.
joodsmonument.nl/nl/page/57499/pletterijstraat-140den-haag.
Op 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats
op de Pletterijstraat 66, bij het voormalige weeshuis.
Aanvang: 19.45 uur.
Cora van der Veere
Foto: Steven Scholten
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Riviervizier

Betaalbare romantiek

Bloemenkiosk Henkies Hoekie
Twee generaties en 65 jaar in de bloemen: Henk Batelaan is het nog lang niet zat. Het begon allemaal met zijn
vader, Henk sr., die met de bakfiets als straatventer zijn bloemen verkocht. Het hele gezin hielp mee. Vanaf
zijn vijfde jaar ging Henk jr. mee. Als tiener verving hij zijn vader op de zware bakfiets als hij ziek was.
Ze hadden in die tijd een pakhuis aan de Hekkelaan en hij
herinnert zich een voorval toen hij 14 jaar was.
“Ik fietste in die tijd door Den Haag, Loosduinen en
omgeving. Ik probeerde dan op het einde van de dag
de laatste bloemen te slijten voor het oude station
Staatsspoor voordat ik naar het pakhuis ging. Op
de plek waar nu de Ministeries staan was toen de
smalle Rijnstraat en over het water van de gracht lag
de hoge ijzeren brug. Het was winter en sneeuw en
ijs zorgden ervoor dat ik de zware kar de helling van
de brug niet op kreeg. Gelukkig schoot een stevige
vrachtwagenchauffeur me te hulp en werd het karwei
geklaard”.
Binnen het gezin werden twee van de drie kinderen
besmet met het bloemenvirus.
Zijn oudste zus heeft ook een bloemenzaak. “Zij is echt
een kunstenares”.
Henk ging naar de Tuinbouwschool en werd
Meesterbinder. Hij werkte voor de Amerikaanse
Ambassade, deed rouwwerk en verdiepte zich nog meer
in kleuren en soorten.
Als 18 jarige ging hij venten. Zijn vader stond op de eerste
standplaats bij het Bellevue-gebouw op de hoek van de
Rijnstraat en de Bezuidenhoutseweg.
Daarna stond de kar op de hoek bij het Koningin
Julianaplein. De kar werd ingeruild voor een kiosk.
Henk sr. en zijn vrouw waren al snel niet meer uit het
straatbeeld weg te denken naast de bekende Zebraklok.
Weer verhuisden ze naar een plek voor het nieuwe
station. Dat was een moeilijke periode, omdat ze vanwege
alle bouwwerkzaamheden nauwelijks te bereiken waren.
In 2008 verhuisden ze naar de huidige standplaats aan de
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Rijnstraat 4, bij de doorgang onder het Ministerie.
Intussen had Henk jr. de zaak in 1990 overgenomen van
zijn ouders. Helaas overleed zijn vader binnen een jaar na
zijn pensioen, na een heel leven in de bloemen.
Henk was blij dat hij het familiebedrijf kon voortzetten.
Het was hard werken: opstaan om half vijf, want om zes
uur moest je op de veiling zijn als het klokken begon.
Tegenwoordig gaat alles via het KOA (Klokken Op
Afstand) systeem. Het gaat nu via de computer en daarna
rijdt je naar de veiling om je bloemen op te halen. Omdat
hij dit samen met een paar vrienden doet, kunnen ze de
taken een beetje verdelen.
Goede en slechte tijden wisselden elkaar af.
“Naast losse bloemen verkopen we steeds meer
boeketten in cadeauverpakking.
En het klimaat is niet meer zoals dat vroeger was. We
hebben veel minder strenge winters of lange hete
zomers. Dat geeft minder zorg om het behoud van je
bloemen als ze de hele dag in de buitenlucht moeten
staan.
De Coronacrisis is ook voor mij moeilijk. Een groot deel
van mijn klanten werkt bij de overheid en die ambetaren
werken nu heel veel thuis. De huidige inflatie zorgt ervoor
dat ik voor de nieuwe rol bloemenfolie vorige week 50
euro meer moest betalen dan een maand geleden. Deze

kosten kun je moeilijk doorberekenen aan je klanten, dan
wordt een bloemetje onbetaalbaar”.
Ook de administratieve rompslomp wordt steeds
groter. “Daarnaast ben ik nog bezig met de
Omgevingsvergunning, waardoor ik hoop dat er toch
een definitief einde gaat komen aan het verhuizen van
plek naar plek, ook al bleef dat binnen de vertrouwde
omgeving van het Koningin Julianaplein.”
Intussen blijft Henk zijn bloemen met plezier verkopen en
denkt hij nog niet aan pensioen. Zijn vrouw, die inmiddels
wel met pensioen is, helpt tegenwoordig gezellig mee.
De kinderen hebben een andere keuze gemaakt. Hun
dochter werkt in de zorg, hun zoon in de ICT.
“Ik vind het heerlijk om een product te verkopen dat
mensen blij maakt en ik verzon ook onze leuze: Henkies
Hoekie, Betaalbare Romantiek.
En met het verkopen van die Betaalbare Romantiek ga ik
voorlopig nog wel even door”.
Bloemenkiosk Henkies Hoekie: www.henkieshoekie.nl
José Mendels
Foto’s: Owen O’Brien
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Wijk en historie, droge voeten!
Het afwateringskanaal de Schenk werd in het jaar 1403 gegraven om het gebied tussen Den Haag en Voorburg
in te polderen en het steken van turf mogelijk te maken. Turf werd gebruikt om kachels te stoken. De
Rivierenbuurt en de omliggende gebieden liggen tussen twee zandwallen in. Den Haag en Voorburg zijn erop
gebouwd.
Dit lage gebied stond altijd vol water. Afkomstig van
regen en van de Haagsche Beek, die door het Haagse
bos de polder invloeiden. In de middenberm van
de Weteringkade, tussen het Schenkviaduct en het
Rijswijkseplein, ongeveer ter hoogte van het kunstwerk
lag een sluis in dit afwateringskanaal. (Het kunstwerk
is van Ineke Visser uit 1988. Het ongeveer 12 meter
hoge beeld met twee stalen rode pijlers van 8 ton is een
markering van de band tussen de Rivierenbuurt en de
Stationswijk).

Trekvlietplein in 1446, de Boontjes of (Oude) Veenmolen
genoemd. Tussen het sluisje in de Schenk en het
Trekvlietplein werd de Vlietsloot gegraven om het water
bij de molen te brengen. Deze sloot liep parallel aan het
ondertussen verdwenen Geldloze pad, ongeveer waar
nu de Scheepmakerstraat ligt. Het polderwater werd
vervolgens door de Veenmolen in de Trekvliet geloosd.
Op de plek van de molen is in de kade nog het spuigat
te ontdekken waar de Veenmolen water loosde (tussen
Kippenbruggetje en Spoorviaduct). De Gemeente Den
Haag sloopte de molen voor uitbreiding van de gasfabriek
op de Binckhorst. Het stukje Schenk in de Rivierenbuurt
is in 1939 gedempt voor bouw van het Schenkviaduct.
Was dit niet gebeurd dan had de wijk nu een mooie groen
en waterstrook. Dit is nog te zien langs de overgebleven
Schenk in het Bezuidenhout. De moeite waard om eens
langs te lopen!
De volgende keer: het verdwenen Buurtschap ‘t Sluijsje.
Roel de Wilde
Aanvullingen welkom: info@havenlicht.nl
Foto Sluisje 1930, Gemeentearchief Den Haag.
Begin van de sluis in de Schenk in de richting van
het huidige Schenkviaduct. Brug op de achtergrond:
verbinding tussen Pletterijstraat en Spaarneplein

De Schenk mondde uit in de Trekvliet ter hoogte van
het huidige Rijswijkseplein. Omdat het polderwater
oorspronkelijk hoger lag dan het water in de Trekvliet
werden in de Schenk, ter hoogte van het huidige
Spaarneplein en Scheepmakerstraat, twee houten
sluizen geplaatst. Die zorgden voor de waterregulatie
in de polder en voor toegang van de turfschepen tot het
veengebied.
Vanwege geleidelijke verlaging van het waterpeil in de
polder, stopte de natuurlijke afwatering. Om toch verdere
inpoldering mogelijk te maken begon de afwatering
opnieuw na de bouw van een watermolen op het
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Blauwe strepen
Overal in de buurt zijn de laatste tijd op de stoep met blauw krijt merkwaardige strepen getrokken Je ziet ze echt
overal: in de Maasstraat, Pletterijstraat, Scheldestraat, noem maar op. Blauwe strepen zijn het, keurig getekend,
ongeveer 15 centimeter lang en 4 centimeter breed. Horizontaal en verticaal, schuine strepen zijn er niet bij. Ze staan
altijd in een verzameling bij elkaar. Bij ons vlakbij staan op de stoep vier strepen parallel onder elkaar en twee recht
op. Was er in de buurt een kinderpartijtje met zoektocht? ‘Ontdek de strepen op de stoep, wie de meeste goed heeft
krijgt een prijs’. Ik zag zo’n vader of moeder al voor me, een dag van tevoren met blauw krijt strepen trekken. Leuk
om te doen! Verderop in de straat waren er weer strepen bij elkaar gezet, ik begon erop te letten, vond ze in de buurt
overal. Af en toe mat ik de afstanden ertussen op via mijn voetstappen. Geen touw aan vast te knopen. Wat is de
bedoeling? Heeft de gemeente streeptrekkers ingehuurd en gaat er binnenkort gegraven worden op plaatsen waar
strepen staan? Maar waarom dan steeds verschillende strepen? De ene keer vier, verderop ineens acht, vervolgens
twee of zes. Is dit een nieuwe sekte? De Blauwe Streep? Hing er een tijdje een ruimteschip boven onze buurt waaruit
’s nachts vreemde figuren naar onze stoepen afdaalden die via krijtstrepen met ons in contact probeerden te komen?
Die strepen vormden een boodschap. Maar welke?
Kees ’t Hart

Illustratie: Babette Wagenvoort 19

Stichting Lotje helpt kinderen
van 1-18 jaar in Den Haag
in noodsituaties

Stichting Lotje helpt
kinderen van 1-18 jaar
in Den Haag in noodsituaties

Kast van Lotje

Speciale aanvragen

Wil jij kleding doneren?

Ben jij een hulpverlener?

Heb jij hulp nodig?

Help jij een gezin dat praktische

Kun je naast kinderkleding ook

noodsteun nodig heeft zoals

andere spullen gebruiken voor je

een bed of kast voor in de

kinderen zoals bijvoorbeeld een bed

kinderkamer, een fiets of een

of kast, een fiets of een wasmachine?

wasmachine?

Vraag dan je hulpverlener om een

Via onze website kun je een

aanvraag bij ons te doen.

aanvraag bij ons indienen. Wij

Dan gaan wij aan de slag om je

plaatsen dan een oproep op social

te helpen, vaak is het binnen een

media. Door onze grote achterban

week geregeld.

Voor Haagse gezinnen die het

Heb jij kleding
of schoenen nodig?

moeilijk hebben, vragen wij goede en

Ga dan naar een Kast van Lotje bij

schone tweedehands kinderkleding

jou in de buurt en zoek uit wat je

die past bij het seizoen, vanaf maat 86.

nodig hebt. Je kunt ook samen met

Ook schoenen, sportkleding en klein

je hulpverlener gaan.

speelgoed, mits in goede staat, zijn

In bijna alle wijken in Den Haag

welkom. In bijna alle wijken in

staat een paarse Kast van Lotje,

Den Haag staat een paarse Kast van

kijk voor jouw dichtstbijzijnde

Lotje, kijk voor jouw dichtstbijzijnde

locatie op: www.stichtinglotje.nl/

locatie op: www.stichtinglotje.nl/

de-kast-van-lotje

zijn wij in staat om snel te schakelen
en zijn de benodigde artikelen

de-kast-van-lotje

vaak in korte tijd gevonden.

Stichting Lotje

Wil je meer weten over Stichting Lotje?
Ga naar www.stichtinglotje.nl

stichting_lotje

Wil je meer weten over Stichting Lotje?
Ga naar www.stichtinglotje.nl

- Uw medicatie de volgende dag al bij u thuisbezorgd*
- Een kuur, 1e uitgifte of spoed; dezelfde dag nog bij u thuisbezorgd*
- Herhaalmedicatie volgens afspraak bij u thuisbezorgd*
Stichting Lotje

Stichting Lotje
stichting_lotje
Stichting Lotje

- Uw medicatie de volgende dag al bij u thuisbezorgd*
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Wij bezorgen in heel Den Haag, Scheveningen, Rijswijk en Voorburg!

* tenzij een geneesmiddel in nazending staat bij de fabrikant.
Bent
u al klant bij ons?
Bent u nog geen klant bij ons?

Wij bezorgen in heel Den Haag, Scheveningen, Rijswijk en Voorburg!
Bent u al klant bij ons?

Bent u nog geen klant bij ons?

Wij bezorgen in heel Den Haag, Scheveningen, Rijswijk en Voorburg!

Bent u al klant bij ons?

Bent u nog geen klant bij ons?

Apotheek de Volharding - Boomsluiterskade 299 - 2511 VJ Den Haag
Bent u al klant bij ons?
Bent u nog geen klant bij ons?

070 - 315 36 36 - www.apotheekdevolharding.nl - info@apotheekdevolharding.nl
Volharding - Boomsluiterskade
299klant
- 2511
VJ Den Haag
Bent uApotheek
al klant bijdeons?
Bent u nog geen
bij ons?
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070 - 315 36 36

-

www.apotheekdevolharding.nl

-

info@apotheekdevolharding.nl

Apotheek de Volharding - Boomsluiterskade 299 - 2511 VJ Den Haag

Gezond blijven in de buurt
Gemiddeld leven bewoners van de Rivierenbuurt een paar jaar korter dan bijvoorbeeld in het Statenkwartier.
Dat is niet goed, reden voor een gesprek met praktijkondersteuner Karima Akchar, bijgestaan door huisarts
Peter Muller en praktijkmanager Jolanda van Kesteren van Huisartsenpraktijk De Doc.

Het antwoord op de vraag hoe we gezond blijven,
komt er bij Karima vlot uit: meer bewegen voor jong
en oud. Jammer genoeg wordt dat in onze wijk weinig
georganiseerd. Sportscholen kunnen veel mensen niet
betalen.
Gezond leven moet je van jongs af aan leren. Zelf geeft ze
thuis het goede voorbeeld, ze jogt regelmatig en loopt de
City Pier City loop. Ze neemt ook gezinsleden en mensen
uit de omgeving mee.
Als praktijkondersteuner geeft ze patiënten adviezen
over leefstijl, bewegen en voeding. De mensen reageren
goed, maar kunneen dat soms niet makkelijk volhouden.
Dan vallen ze terug. Ze geeft een voorbeeld van een
patiënt die, met veel aandacht en begeleiding, op is
gekrabbeld en minder medicatie nodig heeft. Daar wordt
iedereen bij De Doc blij van. Of zoals Peter zegt: iedereen
is te helpen door betrokkenheid te tonen.
Mensen zijn sociale wezens, willen samen zijn en doen.
Daarom zou een goed aanbod van bewegings- en
sportlessen juist in onze wijk zo belangrijk zijn. In de
week van 7 juni werkt De Doc mee aan de week waar
gezondheid, voeding en bewegen centraal staan.
Veel mensen kennen Karima, ze woont al 15 jaar in
onze multiculti wijk. Vanwege haar afkomst begrijpt

ze achtergronden van mensen uit andere culturen
vaak beter. Patiënten voelen zich bij haar vertrouwd.
Tegelijkertijd heeft ze zich ook wel moeten bewijzen,
maar dat is goed gelukt.
Haar ouders aten traditioneel, gezond Marokkaans. Er
was geen geld voor iets anders, maar er was weinig kennis
over bewust gezond leven. Dat heeft ze zelf geleerd, van
jongs af aan sport ze graag. Dat is leuk en gezond.
Vaak hebben te zware kinderen ouders die hun gelukkig
willen maken. Daarom geven ze hen een patatje, snoep
en cola. Ze denken er niet aan dat dit slecht voor de
gezondheid is. Ze bedoelen het goed, maar het is op lange
termijn slecht. Te veel mensen leven van dag tot dag,
ze zien niet wat ongezond eten voor de toekomst van
kinderen betekent.
Daarnaast belemmert armoede gezond leven, het leidt
tot stress, sportclubs zijn te duur en tot overmaat van
ramp is fastfood, makkelijker en lijkt vaak goedkoper dan
gezond eten.
Op school ligt hier een taak om de kinderen te vertellen
over voeding en bewegen. Jong geleerd is oud gedaan.
Jan van Gaalen
Foto: Steven Scholten
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Pien weet de weg bij de
gemeente
We maken kennis met gemeenteambtenaar Pien Hooiveld die enthousiast vertelt over haar nieuwe
werkkring. Zij werkt al dertig jaar bij de gemeente Den Haag op verschillende plaatsen in de organisatie: van
medewerkster van voormalig wethouder Pierre Heijnen tot bedrijfsadviseur bij de afdeling Economie waarbij
ze startende ondernemers adviseerde.
Nu is zij stadsdeelmedewerker Welzijn, Jeugd en
Participatie voor de Rivierenbuurt Spuikwartier, de
Binnenstad en het Oude Centrum als opvolger van Marja
van Tol, die met pensioen ging.
Pien heeft in al die jaren een breed netwerk opgebouwd.
Ze weet wie ze binnen de gemeente moet hebben als
bewoners bijvoorbeeld hulp vragen voor een plan of
activiteit.
Zij geeft een voorbeeld van hoe het werkt als er
een plan is. Op initiatief van het Platform groen en
de Jan van Nassauschool wordt gekeken of er bij de
Eemstraat bakken van 90 bij 90 voor schooltuintjes
mogelijk zijn. Dan is er overleg nodig met verschillende
gemeentelijke diensten en bijvoorbeeld Dunea. Moeten
er parkeerplaatsen verplaatst worden of verdwijnen?
Wat zijn de kosten? Kan het in verband met verkeer?
Zijn er mensen die bezwaar maken? Wie heeft de
verantwoordelijkheid voor die bakken? Is het duurzaam,
moeten mensen die belast zijn met milieuzaken er
bij betrokken worden? Kan er een beheercontract
afgesloten worden?
Het goede nieuws is dat Pien precies weet welke diensten
dan allemaal nodig zijn. Wie je moet aanschieten om
die bakken daar te krijgen. Zij weet de weg binnen
het ambtelijke apparaat. Op zo’n zelfde manier wordt
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er gewerkt aan het herinrichten van de speelplek
op het Lamgroen. De speelbeheerder overlegt met
buurtbewoners welke speeltoestellen er komen.
De beleidsmedewerkster vertelt dat zij open staat voor
plannen en initiatieven. “Contacten leggen, verbinding
zoeken en maken daar ga ik mij de komende tijd
enthousiast voor inzetten. Niet alleen wil ik er zijn voor
afzonderlijke clubjes maar voor de hele buurt. Ik kijk er
naar uit bij te dragen aan meer verbinding tussen alle
bewoners van de wijk. Ik wil graag initiatieven bundelen
en kijken waar we samen uitkomen. Via mij en de
opbouwwerker kunnen bewoners subsidie aanvragen
voor of informatie krijgen over het organiseren van
wijkactiviteiten, maar ik kan ook doorverwijzen als er
andere zaken zijn waarvoor het moeilijk te bepalen is bij
wie je moet zijn. Of het nu gaat over activiteiten voor
ouderen of de organisatie van een straatfeest”.
U kunt contact opnemen via pien.hooiveld@denhaag.nl
Hetty Gijzen
Cora van der Veere
Foto: Steven Scholten

Kijk, dans en wandel door de
wijk
Een aantal wijkbewoners heeft het Platform Kunst Rivierenbuurt-Spuikwartier opgericht. De komende
maanden gaan we verschillende activiteiten organiseren in onze wijk, voor jong en oud:

zaterdag 21 mei: kunstroute
Er wonen en werken in RivierenbuurtSpuikwartier veel kunstenaars. Over een
aantal van hen heb je al kunnen lezen in
de WIJkrant. Op 21 mei organiseren we een
kunstroute. Wordt het binnenkijken bij (kunst)
verzamelaars? Een atelierroute met muziek?
Dat blijft nog een verrassing. In ieder geval kan
je ook zelf aan de slag en meewerken aan het
maken van een kunstwerk voor de wijk.

vrijdag 10 juni: dans- en beweegmiddag

Dansen en bewegen is gezond en heerlijk om te doen. Kom op 10 juni naar het plantsoen voor buurtcentrum
O3 om te kijken naar verschillende optredens en om mee te doen met workshops dans en bewegen. Deze
middag organiseren we samen met de Buurtsportcoach uit de wijk als onderdeel van de ‘Week van de
Gezondheid’; een week vol activiteiten.

zaterdag 10 en
zondag 11 september:
wijkwandelingen
Op 10 en 11 september is het in het hele
land Open Monumentendag. In de
Rivierenbuurt-Spuikwartier organiseren we
dan wandelingen waarin de geschiedenis
van onze wijk, de gebouwen en de kunst
op straat centraal staan. Ontdek waar de
naam Pletterijstraat vandaan komt en wie
Lammetje Groen was.

Meer informatie zoals tijdstippen, locaties en programma’s van de activiteiten staan in de volgende WIJkrant.
Wil je meehelpen met deze activiteiten? Lid worden van het Platform Kunst? Zelf iets organiseren? Stuur dan een mail
naar redactie@brs-denhaag.nl. Samen laten we zien dat Rivierenbuurt-Spuikwartier springlevend is en hard op weg om
de leukste wijk van Den Haag te worden!
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O3 houdt buurtfunctie
O3 dreigt uit zijn jasje te groeien. De basisschool heeft behoefte aan meer lokalen om het groeiend aantal
leerlingen in de toekomst onderwijs te kunnen geven.

Maar, over jasjes gesproken, Wijkz (voorheen Zebra
welzijn) lijkt te ruim in het jasje te zitten.
Op dit moment is twee derde van het pand bestemd
voor onderwijs en een derde van het pand voor
welzijn. Wijkz huurt 1.500 m2 van Haag Wonen voor
welzijnsactiviteiten. Meer dan dat zij benutten voor hun
welzijnsprogrammering. Een herschikking van de totale
ruimte is nu noodzakelijk. Wijkz blijft gelukkig nog wel in
het O3 gebouw en zal haar activiteiten centreren in de
grote zaal/restaurantdeel.
Directeur John Verhoeff vertelt over de plannen die in
de maak zijn om enerzijds meer ruimte voor leerlingen
te creëren en anderzijds alle verworvenheden van de
buurtfunctie te behouden. “Dat is een flink gepuzzel,
maar we doen er alles aan slimmer met de ruimtes om
te gaan. Het heeft prioriteit dat de buurtfunctie van
O3 behouden blijft. Sterker nog, het is belangrijk dat
we oplossingen verzinnen waar zowel de school als de
buurt beter van worden. We gaan niets uit de weg bij het
bedenken van plannen. Als voorbeeld noemt John de
keuken: “daar kunnen we niet zonder, die moet behouden
blijven, ook voor de buurt”. Allerlei mogelijkheden
passeren de revue in het voorbereidingsteam: zou het
mogelijk zijn een bedrijf voor de keuken te interesseren?
Andere ideeën zijn samenwerking zoeken met
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maatschappelijk verantwoorde organisaties.
Niets is nog zeker. Er zijn verschillende plannen
die bekeken worden en ook doorberekend worden.
Verschillende partners zijn nog met elkaar aan het
overleggen over mogelijkheden. Voor John staat
voorop dat de begane grond zoveel mogelijk intact
blijft voor de buurt. Maar ook de sportzaal op de eerste
etage bijvoorbeeld, die door het vertrek van onze
welzijnspartner mogelijk wordt verkleind, proberen we
toch de oorspronkelijke grootte te laten behouden. “We
zijn in gesprek met een badmintonclub, bewegen en
gezondheid is cruciaal voor de buurt”.
Op de 2e en 3e etage kunnen het kunstatelier annex
kinderruimte, het medialab en kantoorruimtes van
Wijkz in gebruik genomen worden door de school. Veel
hangt af van wat het allemaal kost. Daarover is nog geen
duidelijkheid.
Ondertussen is John tevreden over de ontwikkeling die de
‘brede buurtschool plus’ sinds 2006 heeft doorgemaakt.
Met trots laat hij weten dat er eind dit jaar een fotoboek
uitkomt over O3.
Cora van der Veere
Foto: Steven Scholten

Van jong talent tot
slagwerkdocent
Niels Meliefste woont in een huis met muzikanten in de Rivierenbuurt. We drinken koffie in zijn huiskamer
die gevuld is met prachtige instrumenten, zoals een marimba, xylofoons en drums. Hij is klassiek slagwerker
en geeft les op het conservatorium. Hij maakt deel uit van Slagwerk Den Haag en hij was ooit gast bij Podium
Witteman.

Hij groeide op in Oost-Souburg op Walcheren. Daar
speelde hij als kind in een fanfare en hij ging er in Zeeland
naar de muziekschool. Met 16 jaar verhuisde hij naar Den
Haag voor een opleiding op de School voor Jong Talent
bij het conservatorium. Een middelbare school waar ook
muziek in het vakkenpakket zat. “In mijn lessen klassiek
slagwerk speelt het onderzoeken van klank een rol,
daarbij wordt allerlei klankmateriaal gebruikt.” Terwijl
hij enthousiast vertelt over zijn lessen en workshops,
geniet ik van een marimba-concertje in zijn huiskamer.
Over dit instrument vertelt hij dat de houten toets een
geluid maakt dat wordt versterkt door de buizen die er
onder hangen. De marimba is een basuitvoering van de
xylofoon. Het geluid brengt mij terug naar mijn reis door
Guatemala en Mexico.
Ik vraag wat hij ervan vindt nu het conservatorium in
Amare is gehuisvest. Glunderend vertelt hij: “Dat is
helemaal geweldig. We zitten midden in het gebouw
met veel licht, brede gangen waar het slagwerk goed
doorheen kan en mooie akoestiek in de ruimtes. Op de
4e etage kijk ik over de stad uit. Door het samengaan van
de verschillende instellingen in een gebouw, krijgt de
cultuursector een echte boost”. Samen met Niels hoop ik
dat Amare door de inwoners van Den Haag omarmd zal
worden.

Slagwerk Den Haag

Niels maakt ook onderdeel uit van Slagwerk Den Haag.
SDH maakt theatervoorstellingen, geeft workshops en
concerten. Die optredens vinden onder andere plaats in
Korzo of Amare in Den Haag of het Concertgebouw in
Amsterdam. Maar hij reist ook met de groep de wereld
over. New York, Buenos Aires, Jakarta, Moskou, Tokio,
Cairo. Enfin, waar zijn ze niet geweest. “Een van de leuke
dingen van muziek is toch wel dat het internationaal is. Je
hebt de taalbarrière niet”, voegt hij toe. Op het ogenblik
maakt SDH twee voorstellingen met dansers. Volg de
website: https://www.slagwerkdenhaag.nl/

“Een aantal jaren geleden hielden we een paar keer open
huis. We nodigden vrienden en buren uit en we maakten
muziek met viool, saxofoon, slagwerk en er waren singersongwriters. We noemden het ‘Weteringkadefestival’.
Een echt feestje. Daar heb ik leuke herinneringen aan”.
Hetty Gijzen
Foto: Steven Scholten
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Lifestyle in de toekomst
De kans is groot dat bij het ter perse gaan van dit magazine de COVID maatregelen zo goed als opgeheven zijn.
In de afgelopen jaren hebben veel mensen hun levensstijl drastisch moeten aanpassen om binnen te kunnen
voldoen aan alle “eisen”.
De staat heeft continue benadrukt dat we
verantwoordelijk zijn voor elkaar maar gaf zelden aan
dat die verantwoordelijkheid altijd begint bij jezelf. Bijna
iedereen weet nu wat goede en slechte handelingen zijn.
Het is bekend dat roken slechts is, veel drinken leidt tot
verslaving, weinig slaap tot hartklachten en zo weten we
allemaal nog veel meer. De mens is veel intelligenter dan
ze zelf beseft.
Gemak dient de mens. Maar elk gemak heeft een
keerzijde. Het minder of niet bewegen, eten zonder te
letten op wat en waarom je het eet, de isolatie in huis
door het internet, minder lezen en meer films kijken
staan in de lijst van het gemak. De gevolgen zijn ziekte,
eenzaamheid, vervreemding en verkeerde informatie. Je
leven raakt uit balans en het effect op je gezondheid en
duur van je leven ook. Wist je dat komende generaties
minder oud worden dan de vorige? Is het bekend dat het
aantal gezonde levensjaren niet meer maar minder gaan
worden?
Nu deze pandemie zo goed als voorbij is moeten we ons
voorbereiden op de volgende. Toekomstige generaties
krijgen er, door de toenemende bevolking en mobiliteit,
steeds vaker mee te maken. Het ENIGE wapen dat
de mens tegen al deze problemen heeft is de eigen
gezondheid, het werken aan de eigen immuniteit. Dit
betekent dat iedereen de eigen verantwoordelijkheid
moet nemen voor zichzelf en kinderen door te letten op
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de basis voorwaarden van een goede levensstijl;
• Goede voeding die de dagelijkse behoeften dekt.
Kennis over voeding is daarbij van belang want
de stelling – “Je bent wat je eet” – is letterlijk de
waarheid. Eet lekker, kook met plezier, deel met
anderen, geef aandacht aan de ingrediënten, doe het
met liefde.
• Weet wat je drinkt. Varieer, probeer en beperkt.
Drank is OK, wat voor de een goed is kan voor een
ander teveel zijn.
• Beweeg. De 10.000 stappen regel is een verzonnen
doel maar wel een goed begin. Doe er meer of
doe iets anders maar beweeg zoveel mogelijk en
minimaal een paar uur per dag. Het gaan niet om hoe
intensief je bezig bent maar hoe progressief.
• Socialiseer. Maak en onderhoudt contact met
mensen en dieren. Contact blijkt een enorm
belangrijke factor voor gezond verouderen te zijn.
Eenzaamheid is een sluipmoordenaar. Samen in een
ruimte zijn – dus niet via een scherm – zorgt voor de
overdracht van noodzakelijke warmte en energie.
Het echt fysiek met elkaar samen zijn werkt als een
medicijn bij veel, geestelijke, gezondheidsproblemen.
• Discipline. Doe dingen met regelmaat op ook al kan
je niet altijd de motivatie vinden. Zorg dat discipline
te ritme bepaald. Maar afspraken, lijstjes en plannen.
Kijk regelmatig even terug of je bereikt heb wat je
wilde.
Arnaud van der Veere

Greener een groen platform
In 2017 werd bij het Concertgebouw in Amsterdam de Shell Symphony van Kate Honey door Musicians
for Climate uitgevoerd. De conservatorium studenten Caspar van Wijk (saxofoon) en Wouter van Deventer
(gitaar) waren er bij. De actie had waarschijnlijk effect: de sponsoring van het Concertgebouw door Shell werd
beëindigd.

Caspar en Wouter wonen nu in de Rivierenbuurt.
Hun activisme wordt inhoud gegeven door samen
met vrienden Greener te ontwikkelen, waarmee ze
klimaatactie toegankelijk willen maken voor meer
mensen.
Ze merkten dat veel van hun vrienden en kennissen best
wel wat aan een beter milieu, een groenere wereld willen
doen, maar vaak komt het er niet van. Die mensen maken
zich zorgen, maar hebben geen relatie met concrete
projecten. Greener moet een platform worden waar
informatie bijeen komt, waar evenementen aangemeld
worden en waar mensen met een groen hart ideeën en
ervaringen kunnen uitwisselen en initiatieven kunnen
nemen. Het heeft zo ook een sociale component. Mensen
komen zo makkelijker uit hun groene bubbel.
Het is belangrijk dat de deelnemers motivatie en plezier
halen in het gebruik van Greener. Voor Caspar en Wouter
ligt de beloning in de voldoening van een nu al fraai
project.
Greener heeft met verschillende organisaties op het
gebied van duurzaamheid contact.
De app is anderhalf jaar geleden ontwikkeld en verkeert
in een startfase. Dit jaar wordt gewerkt aan crowdfunding

en aan gebruikerstesten om de gebruiksvriendelijkheid
voortdurend te verbeteren. Hierdoor kan de app onder
een breder publiek bekend raken, of zoals Wouter zegt:
de R-waarde van de app moet boven de 1 komen. Of
ouderwets gezegd: hoort zegt het voort. De crowdfunding
is gestart op 22 februari via www.ulele.com/greener
Greener kan voor wijken en buurten een
communicatiemiddel zijn, voor de Rivierenbuurt
bijvoorbeeld voor de succesvolle Rivierenbuurt Groen en
voor het Energiepunt O3.
De Greener is een project van vrijwilligers, is en blijft
gratis en wordt beheerd in een stichting. Uiteindelijk
moet de financiering uit donaties, groene sponsoren
komen en uit bijdragen van bedrijven die verduurzaming
centraal stellen.
Greener is te vinden op www.greenerapp.nl, op Instagram
en op Facebook.
Jan van Gaalen
Foto: Owen O’Brien
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Winnaars fotowedstrijd: Winter
in onze buurt
De eerste prijs gaat naar Mark Drabbe. Hij stuurde een foto
die begin 2021 werd genomen. De jury vond het een mooie
weergave van de winter in coronatijd. Weinig mensen op
straat en een prachtig besneeuwd straatbeeld van onze
wijk. Er is aandacht besteed aan de compositie. De huizen
staan netjes recht op de foto en ook de manier waarop het
trottoir van links en het water van rechts het beeld in komt
is zorgvuldig gekozen.
De tweede prijs gaat naar Ed Wiegerink Hiranphit.
Gefeliciteerd Mark en Ed. De prijs komt naar jullie toe.
Foto: Mark Drabbe

Beweeg Je blij
Ik ben David en ik ben sinds vorig jaar de Buurtsportcoach voor volwassenen in de Rivierenbuurt en
Stationsbuurt. Hiervoor heb ik de opleiding Sportkunde gedaan in Den Haag. Door de stages en projecten
tijdens mijn opleiding heb ik veel binding met de stad. Als Buurtsportcoach vind ik het belangrijk dat
iedereen op zijn of haar eigen manier kan bewegen. Ongeacht het niveau van iemand of de drempels die
iemand kan ervaren, kijken wij samen naar wat wel kan. Nu we weer samen mogen zijn en het weer ook beter
wordt, is het een ideaal moment om nieuwe activiteiten te proberen.
Ook heb ik een actueel overzicht van alles wat er in de
buurt aan sport en bewegen is. Daarnaast organiseer ik
zelf ook sportactiviteiten waaronder wandelen, fietsles
en fitness.
Eén van de activiteiten die ik organiseer in de buurt
heet “Beweeg Je Blij”. Ik geef hier elke week op
donderdagochtend fitness bij Stads Oase Spinozahof.
Daarna is er een les over voeding en zijn er gedurende
de periode veel leuke workshops waaraan je mee kan
doen. Als je wilt bewegen of nieuwsgierig bent naar het
aanbod in de buurt wees niet bang om met mij contact
op te nemen. Het kan ook zijn dat je iemand kent die
graag zou willen beginnen met bewegen. Je kan dan mijn
contactgegevens doorgeven aan deze persoon.
Niet aan alle activiteiten zijn altijd kosten verbonden en
contact met mij is ook vrijblijvend.
Tel: 06 11129126; david@buurtsportcoachdenhaag.nl
Dinsdag, woensdag en donderdag
David van Wilgenburg
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Christa Verra: Mijn hart blijft
liggen in de Rivierenbuurt
Storm Corrie raast buiten met windkracht 9 over het(school)plein. Ik zit met Christa Verra in de
ontmoetingsruimte van O3 voor ons gesprek over haar tijd in de Rivierenbuurt.
Geboren in de omgeving van Nieuw-Vennep, volgde zij
haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening in
Den Haag. Na een jaar in Leiden kwam ze in dienst van
Zebra Welzijn en werd geplaatst in buurtcentrum De
Boskant aan de Uilebomen, de grote huiskamer van de
wijk.
Het was een groot en gezellig team. Zij werd er tieneren meidenwerkster, anderen deden ouderenwerk,
kinderwerk, volwassenenwerk en scholenbegeleiding. Er
waren twee beheerders en een grote groep enthousiaste
vrijwilligers. Veel activiteiten werden georganiseerd in
het gebouw, maar Christa stond ook aan de wieg van
beroemde jaarlijkse kinder-, tiener- en jongerenkampen.

zich volledig op Welzijn focussen. Op woensdagmiddag
organiseerde zij de Meidenclub. De vrouwengroep
op maandagmorgen, meidensport, meideninloop,
vakantieactiviteiten, de Kinderraad, crownies
projecten, wijkactiviteiten zoals Halloween, nationale
buitenspeeldag, etc. Altijd met de trouwe vrijwilligers.
Door bezuinigingen op het Jeugdwerk werd het team
kleiner en miste ze de sociale contacten alleen op
haar kantoor. Ze koos er voor om door te gaan als
ouderenwerker. Ze hoopte in de Rivierenbuurt, maar het
werd Transvaal. De overgang van het dynamische werk
met kinderen naar het individuele werk met ouderen is
even wennen.

Gaandeweg veranderde de aard van haar
werkzaamheden: van kinderwerk op de Boskant naar
meer samenwerking met de lagere school aan de
Gouwestraat. Bij de start van de Verlengde Schooldag
werd zij gevraagd om Technieklessen te gaan geven.
Toen de verlengde schooldag (W)ereld (T)alenten (S)
chool werd, ging zij 2 dagen per week kunstlessen geven
in de Boskant. Ook daar inzet van haar vrijwilligers, die
hielpen met de lessen en het lopen van de Gouwestraat
naar de Boskant.
Na de verhuizing naar de Zaanstraat werden
de activiteiten steeds meer geïntegreerd in het
lesprogramma. Na 10 jaar WTS stopte ze hiermee en ging

“De Rivierenbuurt is een erg speciale wijk. Dat merk je pas
als je hier weggaat. De sociale cohesie is groot. Soms kom
ik kinderen van vroeger tegen, die nu zelf ouders zijn. Ze
kijken nog steeds met veel plezier terug op de activiteiten
en de vakantiekampen van vroeger. Zeggen soms: ik zou
ze zelf wel willen organiseren voor mijn eigen kinderen”.
Christa begroet oud-collega’s en kinderen die voorbij
komen, de school gaat net uit.
“Ik ben aan een nieuw avontuur begonnen, maar mijn
hart blijft liggen in de Rivierenbuurt”
José Mendels
Foto: Steven Scholten
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Kookvrijwilligers en maatjes gezocht!
info@tetterosautobedrijf.nl
06 16 842 823

Vindt u het leuk om mee te helpen met koken
voor onze bewoners? Vindt u het gezellig om
mee te eten en een praatje te maken? Dan bent
u van harte welkom als kookvrijwilliger.
We zoeken kookvrijwilligers voor elke dag van
de week! (van 16 uur tot na het avondeten).
Onze bewoners vinden het fijn om een
maatje te hebben. Voor een praatje, een
spelletje of een wandelingetje in de buurt.
Wilt u een maatje zijn? We ontvangen u graag!

Vragen en aanmelden:

nw.stromenhof@legerdesheils.nl
Stromenhof, Scheldestraat 76 A
Leger des Heils W&G Noordwest
Binckhorstlaan 287, 2516 BC Den Haag
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Politie geen spoed: 0900-8844
Politie/brandweer/ambulance: 112
Meld misdaad anoniem: 0800-7000
Wijkagenten
Sjors Middag: george.middag@politie.nl
Bas Bommezijn: bas.bommezijn@politie.nl
Veilig Thuis Haaglanden; 24/7 bereikbaar
Westeinde 128; 070 346 97 17
de Doc Huisartsen Den Haag
Boomsluiterskade 299
070 382 47 77 / info@dedoc.nl
buiten kantooruren; 070 346 96 69 (HADOKS)
Haagse Wijk- en Woonzorg: thuiszorg
070 379 50 00, info@hwwzorg.nl
Wijkverpleegkundige Marije Berkel
06 82 010 107 di – do - vrij
Apotheek de Volharding
Boomsluiterskade 299; 070 315 36 36
Wijkcentrum O3, Zaanstraat 25; 070 820 01 82
Wijkz Welzijn
Alissa Ramaker, jeugdwerk
06 24 850 743 a.ramaker@wijkz.nl
Sonja Perquin, ouderenconsulent
06 43 395 279 s.perquin@wijkz.nl
Marlijn Groen, opbouwwerk
06 30 253 589 m.groen@wijkz.nl
Tommy Frensch, jeugdwerker
06 10 692 033 t.frensch@wijkz.nl
Erik Vergeest, jongerenwerker
06 43 395 226 e.vergeest@wijkz.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
David van Wilgenburg, buurtsportcoach
06 11 129 126, david@buurtsportcoachdenhaag.nl
Buurtpreventieteam: bpt-rivierenbuurt@live.nl
Buurtvaders: buurtvadersrs@gmail.com
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