43e jaargang no. 3 - september 2017

nazomer 2017
Kleurrijk Festival 23 sept!
Spoorwijk’s Got Talent
Buurtbios en Laaktheater
Krokofeest 9 sept
Wijkwandeling 12 sept

Buurtfeest Tempel 14 okt
Terugblik Buitenspeeldag
Activiteiten
Wijkwerkzaamheden
Vrijwilligers/Mantelzorgers
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Colofon
Redactie
Francis Kappers
Marjan Wesselingh
Eddy de Vries
Voorbereiding
Astrid Maagdenberg
Drukkerij
Deniz, www.drukkerijdeniz.nl
De Spoorwijzer heeft een oplage van
3.400 stuks die huis aan huis door geheel Spoorwijk verspreid wordt.
Kopij inleveren voor editie 4 van de
Spoorwijzer voor 1 november 2017.

Van de redactie
Na een droog voorjaar werd deze zomer in
Spoorwijk weer volop afwisselend. Het
werd groen, gezellig en levendig. De Tai Chi
in het Hof van Heden werd goed bezocht,
en dat willen we nu ook herhalen met het
Kleurrijk Festival in dit mooie park. We hebben het festival naar 23 september verplaatst, zodat al het talent in onze wijk iets
meer tijd heeft om iets moois voor te bereiden. En dat zien we natuurlijk graag! En we
zien graag heel veel van de posters uit het
midden van deze Spoorwijzer in de wijk
hangen, dus hang hem ook eens op een opvallende plek! Je kunt er een mooie prijs
mee winnen.
Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan
gauw! Grijp je kans op het podium en laat
zien wat je kan. Aanmelden kan via
bos@spoorwijk.org.

De Spoorwijzer is met zorg samengesteld. De redactie aanvaardt echter geen
enkele aansprakelijkheid voor eventuele
fouten of auteursrechten van ingezonden
kopij.
Redactieadres Spoorwijzer
Mail: redactie.bos@live.nl
Bezoekadres: BOS “De Wissel”
Betsy Perkstraat 14
2524 XT Den Haag
Telefoon 070-205 2205
bos@spoorwijk.org
www.spoorwijk.org
www.facebook.com/BewonersOrganisatieSpoorwijk
@BosSpoorwijk

En jullie—onze Spoorwijkers– gaan het
feest natuurlijk compleet maken. In dit blad
vindt u een raamposter voor het Kleurrijk
Festival. We hopen dat iedereen de poster
voor zijn of haar raam wil hangen om reclame te maken voor het festival.
Verder is er weer een Krokosfeest op 9 september, een Tempelfeest op 14 oktober en
nog veel meer.
Het serieuzere werk gebeurt natuurlijk bij
de Wijkschouw en het Leefbaarheidsoverleg, dit keer op 13 september om 18:30 uur
en daarna weer elke 2e dinsdag van de 3e
maand.
Ook kijken we terug op een supergeslaagde
buitenspeeldag. Er was zo veel te doen in
Spoorwijk, dat je de rest maar gewoon in dit
nummer moet lezen.
Van de Secretaris – Marjan Wesselingh –
bos@spoorwijk.org
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Doe je ook mee aan Spoorwijk’s Got Talent?
Stuur dan uiterlijk 14 september een mailtje
Zaterdag 23 september vanaf 12.00 uur staat
naar: bos@spoorwijk.org met daarin je naam
Spoorwijk weer geheel in het teken van het
en leeftijd en hetgeen je wil laten zien tijdens
kleurrijk festival. Dit jaarlijks terugkerend festival
onze talentenjacht Spoorwijk’s Got Talent.
is een traditie in de wijk, waarbij we vieren dat
we een hartstikke leuke en kleurrijke wijk zijn
met meer dan 75 nationaliteiten en culturen.
Dat vieren we met tal van kijk-, luister– en doe
activiteiten waaronder:

Kleurrijk Festival 23 september

Een kleedjesmarkt waar je je spulletjes kunt verkopen, workshops voor kinderen, een springkussen, en diverse optredens. Dit maal in ons
prachtige stadspark tussen de Alberdingk Thijmstraat en de Oltmansstraat: het

Cultural dance

Hof van Heden
Spoorwijk’s Got Talent

Hof van Heden (2012)

Hoogtepunt tijdens het Kleurrijk Festival is de
talentenjacht: Spoorwijk’s Got Talent. Voor iedereen van 4 tot 104 jaar is er een plekje op het
podium tussen 13.00 en 16.00 uur. Laat je talent
zien en meld je even aan!.
Zing je de sterren van de hemel, kun je dansen
als de koningin, fantastisch drummen, gitaarspelen of Donald Duck na doen...Laat het zien op
het kleurrijk podium tijdens het Kleurrijk Festival
op 23september in het Hof van Heden en win
een leuke prijs met je optreden.

Kleurrijk Festival
Zaterdag 23 September vieren we in het Hof
van Heden het jaarlijkse Kleurrijk Festival
met tal van kijk-, luister– en doe-activiteiten,
een talentenjacht en een kleedjesmarkt voor
de kinderen.

Doe mee met de posterwedstrijd!
Hang de mooie poster uit het midden van deze
Spoorwijzer op een opvallende plek. Als je een
foto daarvan mailt naar bos@spoorwijk.org
met je naam, leeftijd en telefoonnummer,
maak je kans op een mooie prijs.

Draai aan het Rad van Fortuin, altijd
prijs met deze coupon!
Ben je tussen 4 en 12 jaar? Knip de bon uit en
breng hem mee voor een draai aan het Rad van
Fortuin op het Kleurrijk Festival. Je mag dan éénmaal aan het rad draaien voor een leuk presentje!!
(één bon per persoon)

Kleurrijk Festival



Hof van Heden
23 september 13:00-16:00
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Wijkwandeling 12 september
Iedere 2e dinsdag van elke 3e maand zijn alle bewoners en instanties vanaf 18.30 uur welkom
om mee te doen aan de WIJKWANDELING. We maken met wijkbewoners een wandeling door
de wijk en kijken wat we kunnen verbeteren in de wijk. Aansluitend om 19:30 uur bespreken
we in het Leefbaarheidsoverleg in het wijkcentrum hoe we de gewenste verbeteringen voor
elkaar kunnen krijgen. Al jaren is dit een succesvolle aanpak om Spoorwijk nog mooier te maken.
Iedereen kan mee lopen met de Wijkwandeling en meedoen en denken met het Leefbaarheidsoverleg. Behalve dat het buitengewoon nuttig is, is het ook een sociaal gebeuren en een
mogelijkheid om kennis te maken met andere wijkbewoners. En dat kan verrassend leuk en
gezellig zijn. Kortom, we zien u graag 12 september om 18.30 uur bij de ingang van Wijkcentrum De Wissel aan de Betsy Perkstraat 14. Loopt u ook een keer mee? U bent van harte welkom!
Heeft u tussentijds klachten, ideeën of initiatieven ten aanzien van de wijk, dan hoeft u niet
tot de wijkschouw te wachten. U kunt ze direct melden via telnr. 14070 of via
www.denhaag.nl

Wijkwandeling elke 2e dinsdag in maart, juni, september, december

Afgelopen wijkwandeling hebben we bijvoorbeeld veel naar het groen gekeken, en ook stilgestaan bij de steeds mooier wordende speelplaats op de Schimmelweg / Jonathanstraat.

Actiepunten wijkwandeling juni:
Aub boom

Hasebroekstraat hk Alb. Thijmstraat

Graag 15 km zone van maken, er is geen (hoge) drempel

Prudens v. Duysestraat/Sinj. Semijnsweg

Kan dit stuk geasfalteerd worden

Driesprong bij Sin. Semijnsweg

Hondenafvalbak

Tegenover Sinj. Semijnsweg thv 239

Hondenafvalbak

Idem maar dan thv 275

Aub hondenpoepzakken bij hondenafvalbak

Voor heel Den Haag

Vaker hondenpoepzuiger en handhaven

Sinj. Semijnsweg thv 95

Tegel rondom boom

hk. Sinj./van Zeggelenlaan

Stalen randen rondom bomen, opnieuw op lijst

van Zeggelenlaan

Aub reparatie hoek bij halte lijn 16, opnieuw op lijst

Goeverneurlaan

Aub drie bomen

Max Havelaarstraat
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Programma September 2017
Het najaarsprogramma van het Laaktheater is een
prachtig, vol en gevarieerd aanbod.
Ook kun je in het theater weer volop meedoen. Samen programmeren, les nemen, exposeren of meedoen met een community arts project. En in de filmclub draaien weer leuke films. Meer informatie over
het najaarsprogramma en het bestellen van kaarten
vind je op www.laaktheater.nl. De meeste activiteiten kosten maar €3,00 of €1,50 met ooievaarspas!
Elke woensdagmiddag is er weer film of theater!

Laaktheater Ferrandweg 4T, Den Haag
www.laaktheater.nl, 070-393 3348
www.facebook.com/laaktheater

Vaiana (Disney) - 6 september 14:00
Op deze spannende ontdekkingsreis ontmoet Vaiana halfgod, Maui, die haar begeleidt in haar zoektocht. Samen zeilen zij de oceaan over op een
waanzinnig avontuur. Onderweg nemen zij het op
tegen vreselijke monsters die hun missie proberen
te dwarsbomen en ontdekt Vaiana iets waar zij
altijd al naar heeft gezocht: haar identiteit.
Genre: animatie/familiefilm/kinderfilm

En van 17-21 Oktober staat het Laaktheater
weer helemaal in het teken van Betovering. De
aftrap is op 17 Oktober om 11:00 met Blauw
Gras!
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Even voorstellen: uw wijkagent Mike van der Burg
U heeft mij misschien al een keer in uw wijk gezien. Ik ben uw nieuwe wijkagent en stel mij graag nader
aan u voor. Sinds 17 juni 2017 ben ik de wijkagent van Spoorwijk. Buiten mijn functie als wijkagent heb ik
verschillende interessante neventaken binnen de politie. Zo ben ik lid van de Mobiele Eenheid en ben ik
ook inzetbaar als motorrijder. Ik ben sinds september 2002 in dienst bij de politie en heb al die jaren in
verschillende functies aan team Laak gewerkt. Spoorwijk is onderdeel van het verzorgingsgebied van
team Laak en is dus absoluut niet onbekend voor mij. Ik vind Spoorwijk een prachtige wijk om te werken
en hoop op een mooie en actieve samenwerking met u en partners. Het is voor mij belangrijk om te weten wat er leeft in de wijk en daarin bent u als burger onmisbaar. Op deze manier hoop ik eventuele problemen vroegtijdig te signaleren, interne en externe netwerkpartners hierover te adviseren en hopelijk
samen met u tot een oplossing te komen.
Wilt u mij spreken?
Mocht u mij willen spreken dan kunt u bellen naar 0900-8844. Mocht ik niet in dienst zijn dan wordt er
een terugbelbericht achtergelaten. U kunt ook naar de site gaan van de politie: www.politie.nl. Toets u
postcode in, klik vervolgens in uw wijk op mijn naam en u kunt mij een mail sturen. Mijn voorganger
hield iedere dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur een spreekuur in ‘de Oase’, gelegen op de Van Meursstraat 1. Gezien de positieve reacties met betrekking tot het spreekuur is ervoor gekozen om dit voort te
zetten. Ik probeer verder zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn.
Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden om met mij in contact te komen.
Met spoed politie nodig? Bel 112
Als elke seconde telt, kunt u het alarmnummer 112 bellen. Denk daarbij niet alleen aan levensbedreigende zaken, maar ook aan verdachte situaties als u bijvoorbeeld het vermoeden heeft dat er wordt ingebroken. Aarzel niet en bel. Zo verhogen we samen de pakkans van criminelen. Geen spoed, maar wel politie? Dan kunt u bellen met 0900-8844 (24 uur per dag).
Tevens wil ik Burgernet nog onder uw aandacht brengen. Samen met u werken aan een veilige buurt.
Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon
wordt opgespoord.
U kunt mij ook volgen via mijn twitteraccount @WijkagentMike. Op deze manier blijven we nog beter en
sneller met elkaar in contact en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws in uw wijk.

SPREEKUUR WIJKAGENT
Iedere dinsdagochtend houdt de wijkagent
van bureau Laak/Spoorwijk spreekuur van
10.00 uur tot 11.00 uur in Buurt– en Kerkhuis
De Oase, van Meursstraat 1.
Iedereen kan dan terecht met alle vragen betreffende de wijk. Als u op de genoemde tijd
niet kunt komen, kan altijd een berichtje met
naam en telefoonnummer achtergelaten
worden in De Oase. De wijkagent neemt dan
op een ander tijdstip contact met u op. Tot
ziens op de dinsdagochtend!
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Zen in Spoorwijk…Zomerklas Tai Chi in het Hof van Heden
Iets is pas mooi als het in balans is...deze uitspraak van Tai Chi Lerares Hetty Mouyal is een beetje blijven
hangen. Maar inderdaad. Tai Chi is goed voor lichaam en geest. Het helpt mensen beter in balans te blijven. Tai Chi is een van de oudste martial arts. Maar als je komt voor een potje Kung Fu Fighting, moeten
we je verwachting een beetje bijstellen. En toch, onderschat niet de
kracht van Tai Chi, zo heeft de lerares ons deze zomer laten zien.
De zomerklas Tai Chi en de lessen op zaterdagochtend in de prachtig mooie omgeving van Het Hof van Heden aan de Alberdingk
Thijmstraat blijven fijn en speciaal. Iedere les wordt begonnen met
een warming up om de spieren en gewrichten soepel te houden.
Meestal gevolgd door een oefening. Bijvoorbeeld een 'pushing
hands' oefening die je met z'n tweeën moet doen. Of de Chi Kung
oefening waarmee je niet alleen je balans, maar ook je mentale
kracht en bewustzijn versterkt. Wie de oefening regelmatig doet,
doet nieuwe energie op en zal zich vitaler voelen. Na
alle oefening sluiten we steevast af met 'de vorm'. Een
reeks langzame vloeiende bewegingen waarin ook afweer techniek in zit. Tussendoor pauzeren we altijd
even. Er is wat te drinken en het is leuk om de ervaringen en verhalen van elkaar te horen.
Het is heerlijk om samen in de buitenlucht Tai Chi te
kunnen doen. Het fijne van Tai Chi is, dat het niet gebonden is aan leeftijd. De lessen deze zomer waren
gratis en vrijblijvend. En iedereen die gezond mee wilde bewegen was van harte welkom. Hopelijk kunnen
we in de zomer van 2018 ook weer genieten van deze
meer dan fijne lessen van Hetty Mouyal. Uiteraard zullen we dat dan ook weer hier in de Spoorwijzer, op
onze facebookpagina en op onze website aankondigen.
Blijf bij met actualiteiten en ontwikkelingen. Volg de Bewonersorganisatie Spoorwijk op:
www.facebook.com/bewonersorganisatiespoorwijk en via www.spoorwijk.org

Oase-gebed

OASEGEBED is BUURTGEBED
Iedere woensdag van 19.10 uur tot 19.40 uur gebeurt er iets bijzonders in de Oase.
Dan vindt namelijk het Oase-gebed plaats.
Elke woensdagavond komen een paar mensen bij
In dit half uurtje bundelen de kerken Leven in Laak, Kerk in Laak, Wijkgemeente “In de Praktijk” en de Oaelkaar om te bidden. Gewoon maar een half uurtje
se hun krachten en bidden en danken voor buurtbewoners.
tussen het avondeten en wat je nog meer wilt doen
Ook lezen we met elkaar een stukje uit de Bijbel, zingen samen en zijn stil voor God.
die avond. We hebben gemerkt en we merken
steeds opnieuw dat het wat uithaalt! We beginnen
Iedereen die dat wil kan meebidden en gebedsonderwerpen aandragen, maar het is ook mogelijk een gemet danken voor alles wat goed gaat en daarna vrabedsverzoek in de gebeds-box te doen.
gen we om Gods zegen voor mensen die dat nodig
Deze hangt in de entreehal van de Oase, links bij de deur.
hebben en voor situaties die moeilijk zijn. Wie zelf
Als u hier een briefje in doet met daarop waarvoor wij mogen bidden, dan zullen wij dat zeker doen.
niet kan of wil meebidden kan altijd vragen of we
Het mag ook zonder uw naam te vermelden.
ergens voor willen bidden. Gewoon een briefje doen
in de gebedsbrievenbus die hangt drie stappen binDus loopt u rond met dankbaarheid, blijdschap over het mooie van deze buurt, zorgen, problemen, ziekte
nen de deur van de Oase. Wil je zelf meedoen, dat
van uzelf of anderen, levensvragen, dan kunt u naar het Oase-gebed komen of een briefje in de box achkan elke woensdagavond van 19.10 tot 19.40. Iederterlaten.
een is welkom. We komen uit allerlei achtergronden.
Probeer het eens en zie wat gezamenlijk gebed kan doen !
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Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs
Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving en waarin vrijwilligers
een grote rol spelen? Meld dit project dan aan voor
de Piet Vink-prijs.
De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van
Den Haag reikt jaarlijks de Piet Vink-prijs uit, vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder Piet
Vink (1927-2002). Projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten
en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen, maken
kans op in totaal 4.500 euro. De prijs wordt dit jaar
voor de dertiende keer uitgereikt. Winnaars van
voorgaande jaren waren o.a. buurtboerderij de
Nijkamphoeve en Imkerij Blije Bijen (2015) en Telefooncirkel Laak (2016).
Aanmelden
Projecten kunnen met een omschrijving van maximaal 1 A4’tje tot 14 september worden ingediend
bij de Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden p/
a Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157;
2500
CD Den Haag t.a.v. Mw. J. van der Salm of per
Email: jolanda.vandersalm@denhaag.nl
Piet Vink
Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder
(1970 – 1986 voor jeugd, sport, recreatie en cultuur)
heeft Piet Vink zich op bijzondere wijze ingezet voor
de Haagse samenleving. Zo was hij het symbool van
opbouwwerk, buurthuizen, sportverenigingen. Bij
zijn afscheid van de actieve politiek in 1986 werd hij
ereburger van Den Haag. Vanaf die tijd zette hij zich,
in bestuurlijke of adviserende functies, in voor tientallen Haagse maatschappelijke organisaties.
Meer informatie bij de juryleden. Zie:
www.vogdenhaag.nl

Rectificatie
In het zomernummer van de Spoorwijzer schreven
wij over het ontzettend leuke uitje naar het Gemeentemuseum, waarbij 2 volle bussen uit Spoorwijk prachtig op de foto waren gezet. We waren
vergeten te melden dat de fotograaf Jurriaan
Brobbel was. Dank!

Laat ik mij even
voorstellen: ik ben
Leo Maas, 73 jaar,
geboren in Schilderswijk, maar ik woon al
65 jaar in Spoorwijk.
Ik ben hier komen
wonen in de Douwes
Dekkerstraat (die er
helaas door de
nieuwbouw niet meer bestaat) en sinds mijn
huwelijk woon ik al 49 jaar op de van Zeggelenlaan.
Ik heb een dochter en zoon en 3 kleinkinderen.
Ik hou van tennissen en wandelen, op donderdagavond wandel ik met een clubje vanaf
HVV- Laakkwartier. Ik ben al een tijdje met
pensioen, daarvoor heb ik 43 jaar gewerkt,
waarvan 37 jaar bij Vroom & Dreesmann. De
meeste mensen kennen mij van het meelopen met de Wijkwandeling en sinds ik alleen
ben hoop ik wat meer te betekenen voor de
bewonersorganisatie.
Leo Maas,
Kandidaat bestuurslid BOS

Buurt-koffie-ochtend
Ontmoet wijkbewoners en organisaties uit de
wijk tijdens de wekelijkse koffie-ochtend voor
heel Spoorwijk.
Tussen 9.00 en 9.30 uur zijn de wijkagent, het
CJG, het jeugdwerk en andere organisaties uit
de wijk aanwezig om u te ontmoeten en met
u te praten over Spoorwijk.
Wanneer:
dinsdagmorgen
Tijd:
8.30-9.30 uur
Waar:
Ouderkamer basisschool Jeroen in de Wissel (van Meursstraat 1a)

We zien u bij de koffie. Samen maken we
Spoorwijk!
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Nieuw in de wijk? Welkom!
Dag buurman! Dag buurvrouw!

Voor kinderen en ouders in Spoorwijk
Sinds maandag 29 augustus is Bij-1 natuurlijk
weer open in het nieuwe pand hoek Schimmelweg / Prudens van Duysestraat. Je kunt binnenlopen voor leuke gratis activiteiten. De tijden zijn
anders:
Ouder- en Kindochtend
Op maandag en donderdag en vrijdag is Bij-1 van
9.30 – 11.30 uur open voor ouders met kinderen
van 0-4 jaar. Een gezellige ochtend om andere
ouders uit de wijk te ontmoeten. Kinderen spelen met elkaar, er is genoeg speelgoed en dingen
om te ontdekken. Ook is er fruit, knutselen we en
zingen we liedjes.
Kinderclub
Kinderen van 4-10 jaar kunnen na schooltijd bij
ons komen spelen. Op maandagen donderdag
van 16.00 – 17.30 uur. En op woensdag van
13:00-14:30 of van 15:00-17:00. De kinderen genieten van het knutselen, spelletjes spelen en de
gezelligheid. Of we gaan samen lekker buiten
spelen. Kom eens langs om te kijken of het leuk
is.
Vrijwilligers
We zoeken mensen die ons wekelijks een paar
uurtjes kunnen helpen. Zou je gastvrouw willen
zijn tijdens een activiteit? Dan maak je het fruit,
broodjes en het drinken klaar. Of wil je knutselen
en spelen met de kinderen? Loop eens langs of
neem contact op. info@bij-1.nl of 06-1945 4347
of www.bij-1.nl - www.facebook.com/
kindcentrum

In Spoorwijk wonen 3.300 huishoudens.
De mensen komen overal vandaan en dat
geeft onze wijk een internationaal karakter. De wijk leeft en is in beweging.
Mensen komen, blijven en gaan. Als een
vanzelfsprekende en natuurlijke beweging. Mensen kennen elkaar, en soms ook
niet. Sommige mensen zijn meer op zichzelf, anderen zoeken juist contact. Contact
in Spoorwijk begint vaak met een simpele
groet ’Dag Buurman’. Maar los daarvan
hoe je zelf als mens in elkaar zit, vinden de
meesten mensen het wel fijn een beetje
te weten wie je buren zijn… Een goede
buurtgenoot is een verre vriend en als je
elkaar een beetje kent, kun je elkaar ook
helpen wanneer dat eens nodig.is.
Als wijkorganisatie organiseren we al dan
niet in samenwerking met anderen activiteiten in de wijk voor, door en met bewoners. We stimuleren het meedoen aan deze activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en met elkaar kennismaken.
Welkomstpakket
Een aantal wijkbewoners bedacht dat het
attent en leuk zou zijn om aandacht te besteden aan nieuwe mensen in de wijk, zodat ze zich wat sneller thuis voelen. En zo
ontstond het idee een welkomstpakket
samen te stellen voor nieuwe wijkbewoners. Iedere nieuwe wijkbewoner kan zo’n
pakket bij ons afhalen. In het pakket zitten
onder andere een prachtig wijkboek en
andere verrassingen uit ons mooie Spoorwijk. Het welkomstpakket is bij de Bewonersorganisatie af te halen op dinsdag of
donderdagmiddag – Betsy Perkstraat 14,
of bel of mail even en we brengen het!
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De Betovering in Den Haag
In de herfstvakantie hoeven kinderen zich niet te vervelen! De Betovering - hét kunstfestival voor de jeugd - biedt meer dan 500 voorstellingen en workshops op ca. 50 locaties in en rond Den Haag.
Voor kinderen van 2 t/m 12
jaar zijn de mooiste dans-,
muziek-, film- en theatervoorstellingen uit Nederland en
het buitenland naar Den Haag
gehaald.
Daarnaast is er een bruisend
festivalhart in Theater aan het
Spui, met naast voorstellingen
een heleboel creatieve en bewegende
workshops en randprogrammering.
Stadsreparatie

Ontwerper logo: Eindeloos

vrijdag 13 oktober t/m zaterdag 21 oktober 2017

Fotografe: Catharine de Decker

Meer informatie op de website van De Betovering: http://www.debetovering.nl

Gotong Royong
is een initiatief van Stichting Pelita. Het project richt zich op ouderen met een rechtstreekse band met
Nederlands-Indië die graag meer sociale activiteiten en/of contacten zouden kunnen gebruiken.
De Nederlandse overheid bezuinigt veel op ouderenzorg, terwijl
deze juist gestimuleerd zou moeten worden. Gotong Royong biedt
hierin een uitkomst door vrijwilligers aan ouderen te koppelen.
Zorgen voor elkaar, dat is wat we willen met het project Gotong
Royong. Wij van Gotong Royong willen ouderen, die rechtstreekse
banden hebben met voormalig Nederlands- Indië, op een informele wijze ondersteunen. Wij doen dit op een cultuurspecifieke manier waardoor de oudere zich op zijn of haar
gemak voelt. Gotong Royong wil de kwaliteit van leven voor deze
ouderen verbeteren door samen leuke dingen te ondernemen.
Zou u het leuk vinden om als oudere eens samen met een ander
iets te doen? Iemand die begrijpt waar u vandaan komt? U kunt
samen koffie drinken of af en toe samen (Indisch) koken. Misschien
wilt u wel graag een keer samen winkelen of misschien zou u iets
heel anders willen doen.
Wilt u gebruik maken van de diensten van Gotong Royong, wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of wenst
u meer informatie? Neem dan contact op met:
Merel Leidelmeijer, tel. 06 13246181, of stuur een e-mail naar gotongroyongdenhaag@pelita.nl
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Oproep aan Wijkbewoners
Schrijf ook eens voor de
wijkkrant…
De Spoorwijzer verschijnt 4 x per
jaar. Bij elke uitgave vragen wij
instanties en organisaties in de
wijk om input. En onze redactie
schrijft ook regelmatig zelf stukjes. We vinden het leuk meer input vanuit de Wijk en de Bewoners te ontvangen. Vandaar deze
oproep. Schrijf ook eens voor de
wijkkrant... Heeft u een leuk verhaal over de wijk of heeft u misschien een lekker recept, mail het
naar redactie.bos@gmail.com

Spoorwijk bedankt

Albert Heijn
voor de medewerking aan de buitenspeeldag. Jullie zijn
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SUPER!

ons leven te verdrijven en ons innerlijk te verlichten.
Laten wij samen als buurtbewoners opzoek gaan
naar het innerlijke licht en zo een boodschap van
vrede doorgeven.
Plaats: Alberdingk Thijmplein, Spoorwijk
Datum: Zaterdag 14 oktober 2017 (blok deze datum
alvast in uw agenda)
Tijd: 12.00 – 18.00 uur
Programma: Aanmaken grote dia (licht), zang, dans,
muziek, meditatie (Yog), voordrachten, kinderspelletjes, rondleiding in tempel en afsluiting met een vegetarische maaltijd.

Voor meer informatie
E info@sewadhaam.eu of M 06 42814236 of W
www.sewadhaam.eu

Hindoecentrum Sewa Dhaam wil de buurtbewoners
en de buurtorganisaties van Spoorwijk/Laak letterlijk
in het licht zetten mede met als doel bewustzijn te
creëren om op zoek te gaan naar het licht in jezelf.
Het vinden van het innerlijk licht geeft vrede. Wanneer we het licht aanmaken verdwijnt de duisternis.
Maar hoe ontsteek je het innerlijk licht? De Hindoe
filosofie geeft ons handvatten om de duisternis uit

Meer bewegen voor ouderen!
Genoeg stil gezeten?
Kom dan gezellig mee doen met Meer bewegen voor ouderen onder leiding van Zeher Aydogdu op:
Maandag van 14.00 – 16.00 uur
bij HVV Laakkwartier, Jan van Beersstraat 69
Dinsdag van 13.00 – 14.00 uur
Donderdag van 9.30 - 10.30 uur
bij Wijkcentrum Cromvlietplein, Cromvlietplein 120
Kosten?
met ooievaarspas € 4 euro en zonder € 8 euro
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Opening van het nieuwe Bij-1 !
De buitenspeeldag van 12 juni was natuurlijk het uitgelezen moment om het nieuwe pand van
Ouder– en Kindcentrum Bij-1 op de hoek Schimmelweg / Prudens van Duysestraat te openen. En
dat gebeurde met een spannende Skippybal race. En jawel: de kinderen wonnen ruimschoots van
de ouderen!

Terugblik Buitenspeeldag 12 juni 2017
Spoorwijk kijkt terug op een zeer geslaagde en zonovergoten Buitenspeeldag.
Volgens Eddy de Vries, de penningmeester van de Bewonersorganisatie, hebben zo’n 250 kinderen samen buiten gespeeld! En dat is best veel.
Om 12.00 uur verzamelden alle vrijwilligers in de Oase voor instructie en om
14.00 uur was iedereen er klaar voor en gaven Marjan Wesselingh van de Bewonersorganisatie en Debbie Koning van BIJ-1 samen het startsein voor de
Skippybalrace, het begin van een fantastische Buitenspeelmiddag. Onder luide aanmoediging hupten de
deelnemers om het snelst richting de finish. Verrassend dat de kinderen daar dan toch weer veel sneller
weten te zijn dan de volwassenen.
Maar er was meer. Je kon meedoen aan een potje straatvoetbal, schrikbal of flessenvoetbal. Of touwtje
springen, of leren op stelten lopen of je uitleven op het
springkussen. En er was een beauty- en schminksalon, waar
je je nagels in een hippe kleur kon laten lakken of je gezicht
kon laten versieren. Ook hebben we een nieuw spel geleerd,
Djoel. Djoel kun je spelen met veel kinderen en het gaat erom dat je over de lijn van het speelvak komt zonder door de
tikker te worden afgetikt. Binnen, op het hoekje van de Prudens van Duysestraat bij BIJ-1 werd ook gespeeld. Daar kon
iedereen die dat wilde een potje dammen of schaken met
grootmeester Gerard van de Jeroenschool. Voor BIJ-1, het
kind- en oudercentrum in onze wijk was het een bijzondere
buitenspeelmiddag. Onlangs zijn ze verhuisd van Schimmelweg 1 naar de Prudens van Duysestraat nr. 18.
Het pand is met vereende krachten opgeknapt en iedereen die dat wilde kon even een kijkje nemen in
het nieuwe pand of er gewoon even uitrusten. Want van buitenspelen kun je natuurlijk ook moe worden.
Bij BIJ-1 was plek om wat te drinken. En daar waren ook de banaantjes, snackkomkommers en snoeptomaatjes die super buurman Albert Heijn had gesponsord. Het smaakte allemaal prima, net als het waterijsje na afloop…
Natuurlijk komt zo'n buitenspeelfeest niet tot stand zonder sponsors, sfeermakers en andere mensen die
zich samen inzetten er ook een fijne middag voor de kinderen van te maken. Echt fijn om vast te stellen
dat die mensen er volop zijn in Spoorwijk en dat de organisaties elkaar weten te vinden. Er was hulp van
Stichting MOOI, het Vadercentrum, Streetsport, Jongerenwerk, BIJ-1, De Oase, Maximini, wijkagent Eric,
de Gemeente, Jantje Beton, buurtbewoners en de Bewonersorganisatie. En onze lieve buurvrouw Melanie van Zweeden zorgde voor de muzikale omlijsting en sfeer met haar accordeon.
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16

De Wereldkeuken
Wijkbewoners: 14 September tussen 17.30 en 19.30 uur is er weer een Wereldkeuken. Dan
staan onze Ibizase wijkgenoten in de keuken. Eet u ook een keertje mee? Stuur een mailtje naar
n.vanderkaaden@stichtingmooi.nl of bel 070 – 205 2390.

Proef Ibiza in de Spaanse Wereldkeuken

Spoorwijk telt vele culturen en daarmee even zo vele keukens
Eten staat in veel culturen voor ontmoeting en gastvrijheid
Bewoners bieden hun kookkunsten aan en
nodigen iedereen uit om mee te eten

Kom, proef en ontmoet!

Proef Ibiza op 14 september. Eet je ook mee?
14 September 17.30 – 19.30 uur De Ibizase Keuken in
wijkcentrum De Wissel, Betsy Perkstraat 12
Kosten: 5,50 p.p. / 3,50 met ooievaarspas. Kinderen tot
6 jaar gratis. 6-12 jaar 3,50 /2,— met ooievaarspas .
Bel Hille Labad / Lies Massing 070—2052390
Informatie:
Noortje van der Kaaden (06-38287138)
n.vanderkaaden@stichtingmooi.nl

Bezoek en like onze facebookpagina.
Zoek op Bewoners Organisatie Spoorwijk.
Boordevol nieuwtjes, activiteiten, foto’s en filmpjes over onze wijk.
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Dierenwelzijn bij het gerenoveerde Julialaantje!
De renovatie van streekdierentehuis ’t Julialaantje
is afgerond. Net voor de drukke zomerperiode is
het pand weer in gebruik genomen. In het gerenoveerde gebouw staat het dierenwelzijn op 1 ! De
afgelopen jaren was het dierenwelzijn wel heel erg
afhankelijk van de goede zorgen van de medewerkers en de vrijwilligers, maar gelukkig draagt nu het
opgeknapte gebouw, inclusief alle nieuwe voorzieningen, ook een belangrijk steentje bij.
De combinatie van zeer deskundige en betrokken
medewerkers en een pand met daarin de nieuwste inzichten op het gebied van dierenwelzijn zorgt voor
een bijzonder plezierige opvang voor katten en honden. Fijn voor de honden en katten die gevonden
worden en tijdelijk in het asiel moeten verblijven. Maar ook heel fijn voor de honden die tijdelijk in het
pension worden ondergebracht. Een flink deel van het hondengedeelte is bestemd voor daggasten of
gasten waar de baasjes met een gerust hart op vakantie willen. Daarmee steunen zij gelijk het asiel, want
de logeervergoeding komt ten goede aan de exploitatie van het asiel.
De renovatie van het gebouw is lang onzeker geweest, maar is door de bijdragen van een groot aantal
fondsen en vooral ook de bijdragen van veel inwoners van Rijswijk en omgeving toch gerealiseerd. In
september zal de officiele opening plaats vinden en uiteraard is ’t Julialaantje ook vertegenwoordigd in
het dierenpaviljoen tijdens het Strandwalfestival op 9 en 10 september.
Op www.julialaantje.nl staat een overzicht van de binnengebrachte dieren. Op de site staan uiteraard
ook de openingstijden en de contactgegevens als u vragen of opmerkingen heeft, een dier wilt adopteren of een pensionplek wilt reserveren.

Buurtbibliotheek in Oase in Spoorwijk
Gelukkig weten steeds meer schoolkinderen de buurtbieb in Spoorwijk in de Oase te vinden.
Dat is fijn want het is heerlijk om als ouder de kinderen voor te lezen of om als kind zelf te genieten van een mooi verhaal. Ook voor senioren zijn er veel boeken beschikbaar, waaronder
de nodige Groot Letter Boeken. Kinderen tot 18 jaar en volwassenen met een Ooievaarspas
kunnen gratis boeken lenen.
De buurtbieb is elke woensdag, donderdag en vrijdag open tussen 14.00-17.00 uur.
We zien je graag, tot ziens! Buurt- en Kerkhuis de Oase, Van Meursstraat 1, 2524 XN Den
Haag. 2,50 inschrijfgeld.
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Wijkbudget voor Spoorwijk
De gemeente Den Haag stelt budget beschikbaar voor de bewoners van Spoorwijk. Het wijkbudget wordt besteed aan
zaken die bewoners belangrijk vinden. Zij
kunnen aangeven dat ze bijvoorbeeld
meer groen in de wijk willen, dat er activiteiten voor ouderen of juist voor gezinnen die het wat zwaarder hebben worden georganiseerd. Het kan allemaal, er
is maar één voorwaarde: het moet allemaal ten goede zijn voor de wijk.
Wijkbudget
Bericht uit AD d.d. 15 augustus 2017
De gemeente Den Haag begint het komende halfjaar een
proef met een wijkbudget voor een aantal wijken, Spoorwijk is daar één van. Bewoners beslissen
met elkaar welke ideeën uit de wijk worden uitgevoerd. De gemeente zorgt voor begeleiding ,
maar de bewoner is aan zet.
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op: www.denhaag.nl/laak.
In september organiseert de gemeente twee bijeenkomsten. Bewoners kunnen hun idee kenbaar maken en zich aanmelden als deelnemer van de wijkjury.
Informatie bijeenkomsten
- Woensdag 6 september van 15.00 tot 19.00 uur, Ledeganckplein bij wijkcentrum de Wissel
- Vrijdag 8 september van 15.00 tot 19.00 uur, Goeverneurplein bij de Albert Heijn

Leo Olffers winnaar Vitaliteit Award 2017.
Op 8 juni werd in de koninklijke schouwburg, uit ieder Stadsdeel een winnaar aangewezen voor Vitaliteit
Award 2017.
Leo Olffers voorzitter van de Laakse Lente die samen met een mooi groep vrijwilligers zich dag en nacht
inzetten voor ouderen merken enorm hoe verdrietig ouderen zijn dat zij geen contact meer hebben met
hun kleinkinderen.
Zo bedacht Leo het project Oma en Opa.
Na de vakantie gaat Leo proberen via een maatschappijlesje voor de groepen acht de kinderen te overtuigen meer aandacht te schenken aan oma en opa en heeft hiervoor een wedstijdje bedacht.
Dus oproep aan alle kinderen van de groepen acht:
Wie schrijft een interview of verhaal met of over Oma en Opa.
Er wordt een jury opgericht en de mooiste interviews of verhalen gaat de Laakse Lente bundelen in een
leuk infoblad en als kleinkinderen daar een leuke foto bij willen plaatsen, helemaal mooi.
Stuur dus je bijdrage naar l.olffers@ziggo.nl
Zet duidelijk je naam en adres erbij en je krijgt dan zeker een antwoord.
Veel succes
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Meidenvoetbal bij HVV Laakkwartier
In de afgelopen periode hebben er voor de meiden die bij HVV Laakkwartier voetballen enkele
leuke activiteiten plaatsgevonden. Zo hadden we in februari voor de eerste keer de heuse ladies days. Dit waren 2 dagen die in het teken stonden van voetbalspelletjes en “echte” meiden
dingen en de meiden bleven slapen op de vereniging.
In maart hadden een clinic die verzorgd werd door de dames van Ado !! Een mooie middag voor
zowel de meiden uit de wijk als voor de vereniging. Deze clinic werd druk bezocht door wel 70
meiden. Zowel leden als niet leden mochten hieraan deelnemen. Zo is het meidenvoetbal in 2
jaar tijd bij HVV Laakkwartier uitgegroeid van niets naar wel 60 jeugdleden. Deze afdeling wordt
geleid door een enthousiast team van vrijwilligers.
Inmiddels is het nieuwe seizoen weer begonnen. Er wordt 2 keer in de week getraind en in het
weekend zijn er wedstrijden. Vindt jij het nu ook leuk om te voetballen, of deel te nemen aan deze activiteiten? Neem dan contact op met Teun Tolenaars (tgtolenaars@online.nl)
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Wekelijkse Cursussen:

Kinderactiviteiten
Stichting de Kroko’s en Leven in Laak organiseren elke zaterdag een kinderclub in de Oase. Van 10.00-11.45 uur zijn alle kinderen (4
-11 jaar) welkom voor leuke activiteiten, zoals sport, spel, het luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, muziek maken en knutselen. . Ook ouders zijn hartelijk welkom om
een kijkje te komen nemen.
Waar? De Oase (Van Meursstraat 1, Den
Haag). Meer info? www.dekrokos.nl
Kosten: Geen.
Wil je graag mee komen helpen? Mail dan
naar w.schollaart@dekrokos.nl

Wist je dat er zaterdagmiddag 9 september
ook een fantastisch openingsfeest is? Kom
gerust eens kijken!

Maandag
Schildercursus
Hardlooptraining
Yoga
Elektrisch lassen
Cursus Website maken
Nederlands
Zwemles (beginners)

14.30 tot 16.30 uur
18.00 tot 19.30 uur
18.15 tot 20.15 uur
19.00 tot 21.00 uur
19.00 tot 21.00 uur
19.00 tot 21.00 uur
20.30 tot 21.30 uur

Dinsdag
Computercursus
15.00 tot 16.30 uur
Dialooggroep (om de week) 19.00 tot 20.30 uur
Frans
19.00 tot 21.00 uur
Naailes
19.00 tot 21.00 uur
Houtbewerken
19.00 tot 21.00 uur
EHBO-herhaallessen
19.00 tot 21.00 uur
Woensdag
Huiswerkbegeleiding
Muziekles
Engels

16.00 tot 17.30 uur
19.00 tot 20.30 uur
19.00 tot 21.00 uur

Donderdag
Hardlooptraining
Yoga
Computercursus
Cursus Fietsreparatie
Nederlands
Lassen (Mig-Mag)

18.00 tot 19.30 uur
18.30 tot 20.45 uur
18.30 tot 21.00 uur
19.00 tot 21.00 uur
19.00 tot 21.00 uur
19.00 tot 21.00 uur

Vrijdag
Spelletjesmiddag en -avond 13.00 tot 21.00 uur
Inschrijven dagelijks in het Vadercentrum van
13.00 tot 21.00 uur (zaterdag/zondag gesloten).

Activiteiten i-shop
De i-Shop is elke dag geopend van
9.00 – 16.00 uur.
i-Shop de Wissel, Betsy Perkstraat 12,

070 - 205 23 60
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Jeroenschool

De Oase

NAJAARACTIVITEITEN IN WIJKCENTRUM DE WISSEL
(M) Aerobics/gym voor dames (€ 6 p/m)

09.30 - 11.30 uur

(M) Breien (eigen materiaal meenemen)

10.00 – 11.30 uur

(M) Lunch (€ 2,50 p.p.)

12.00 – 13.00 uur

(O) Spreekuur wijkagent

10.00 – 11.00 uur

(O) Kinderkunstacademie

16.00 – 17.00 uur

(O) Dancing Angels 6-10 jaar

17.00 – 18.30 uur

(M) Pools spreekuur

17.30 – 20.30 uur

(M) Yoga (€ 7,50 /m)

18.30 – 20.00 uur

WOENSDAG (OJM) Fietsles (€ 10 p/m) beginners

10.00 – 11.00 uur

MAANDAG

DINSDAG

(JM) Positief opvoeden 1e woensdag v/d maand

09.00 – 10.00 uur

(OJM) Fietsles (€ 10 p/m)

09.30 - 11.30 uur

(O) Conversatieles

11.00 – 12.00 uur

(M) Lunch in de even weken (€ 4 p.p.)

12.00 – 13.30 uur

(M) Kinderclub 4–11 jaar (€ 2 /m)

13.00 – 15.00 uur

(O) Sieraden maken en naailes

14.00 – 16.00 uur

de

(M) Bloemschikken 3 woensdag v/d maand € 5,00

14.00 - 16.00 uur

(O) Shakuma voor vrouwen (€ 6 /m)

18.00 – 19.00 uur

(O) Oasegebed

19.10 – 19.40 uur

(OJM) Mode & kniples (€ 6 /m)

19.00 – 21.00 uur

DONDERDAG (M) Fitness/wandelen voor dames (€ 6 /m)

09.30 – 11.30 uur

(M) Samenspel ouder en kind (van 2 tot 2,5 jaar)

09.30 – 11.30 uur

(O) Raad & Daad Balie

09.30 – 12.30 uur

(M) Turkse vrouwengroep 45+

10.00 – 11.30 uur

(M) Yoga (€ 7,50 /m)

10.00 – 11.00 uur

(M) MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) 2 groepen

13.30 - 14.30 uur
14.30 – 15.30 uur

(M) Klaverjassen (een kleine eigen bijdrage)

13.00 – 16.00 uur

(O) Voedselbank

14.30 - 17.30 uur

(M) Eetclub Sadie’s Kitchen voor 50+ 2x /m (€ 5,50 ovp €3,50)*

17.00 – 19.30 uur

(M) Wereldkeuken, bewoners koken voor de wijk 1x/m (€ 5,50 ovp €3,50)*

17.30 – 19.30 uur

(M) Kaarten-Jokeren (€ 7,50 voor 6 weken)

19.30 - 21.00 uur

(M) Open ontmoeting

09.00 – 14.30 uur

(O) Buurtkoffie

14.00 - 16.00 uur

ZATERDAG

(O) Kroko’s, christelijke kinderclub, tweewekelijks

10.00 - 11.45 uur

ZONDAG

(O) Kerkdienst of kringviering

10.00 - 11.45 uur

VRIJDAG
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OVERIGE ACTIVITEITEN IN De Wissel, Betsy Perkstraat 12-14 Den Haag
(M) Servicepunt XL, Praktische Dienstverlening, Burenhulpcentrale

wo 13.00-16.00 uur &
ma/di/do/vr 09.00 - 16.00 uur

(M) Vrijwilligerspunt di & woe

12.00 – 16.00 uur

(M) Bingo laatste zondag van de maand (€ 7,50 incl. hapje/drankje)

13.00 – 16.30 uur

(J) Koffie-uurtje iedere schooldag in de ouderkamer

08.30 - 09.00 uur

(J) Inloopspreekuur van Centrum voor Jeugd en Gezin in de ouderkamer

08.30 - 12.15 uur

(O) BuurtBibliotheek Oase is geopend op woe & vrij

14.00 – 17.00 uur

(O) Alleencafé iedere 2e dinsdag van de maand in Zonnekamer

15.00 - 17.00 uur

(O) Koken Kariboe Bibi iedere laatste zaterdag van de maand

14.00 - 17.00 uur

*ovp = Ooievaarspas

MJO = MOOI JEROENSCHOOL OASE

Informatie Taalles voor volwassenen in de ouderkamer Jeroenschool in De Wissel MJO
De Wissel en de Jeroenschool organiseren samen Nederlandse taallessen voor wijkbewoners.
Voor beginners én gevorderden. De meeste cursussen zijn overdag en voor werkenden in de avond. De
docenten zijn gekwalificeerd. De lessen voor beginners, worden verzorgd door vrijwilligers. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het Servicepunt XL in de Wissel. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij
het Servicepunt XL in De Wissel. Ouders van leerlingen van de Jeroenschool kunnen zich opgeven bij de
groepsleerkracht van hun kind.
Elly Evertse, coördinator van de lessen voor volwassenen, neemt telefonisch of per mail contact op voor
het maken van een intakegesprek. Cursisten wordt verteld waar de lessen gegeven worden en wat de
eventuele kosten zijn. Dan worden de docenten van de cursus ingelicht en kan gestart worden met de
lessen. Dit aanbod wordt mede gerealiseerd door Ouder en School-plus voor taal- en algemene educatie, Taal in de Buurt, Taal aan Zee en de Stichting Lezen en Schrijven.
Ouder en school-plus
Taalniveau: A2
Taal in de Buurt
Taalniveau: A0-A1 (€ 25,- per half jaar)
Taal voor Thuis
Alle taalniveaus
Taal aan Zee
Taalniveau A0-A1( € 15 per jaar)
(voor wie de Nederlandse taal nog niet of weinig
beheerst)

Maandagmiddag
13.00 – 15.30 uur Ouderkamer BS Jeroen
Dinsdagavond en Donderdagavond
19.00 – 21.00 uur Ouderkamer BS Jeroen
Groep 1: Dinsdagochtend 9.00-10.30 uur
Groep 2: Dinsdagmiddag 13.00-14.30 uur
Ouderkamer BS Jeroen (Van Meursstraat 1a)
Groep 1 :Maandagmiddag en Donderdagmiddag
13.00-15.00 uur Ouderkamer BS Jeroen
Groep 2: Donderdagochtend
9.00-11.00 uur Ouderkamer BS Jeroen (Van Meursstraat 1a)

Loop gerust binnen voor informatie of bel ons:
(O) Jan Baronner

070 - 3961224 (Oase/Stek)

(O) Lerina Kwamba

06 - 20974319 (Kariboe Bibi/Stek)

(M) Servicepunt XL

070 – 2052390 (Wijkcentrum De Wissel)

(J) Gerard Paardekooper

070 - 3939493 (Jeroenschool)
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Een memoriam over de Jonathanstraat.
Vaarwel jeugdherinneringen. Het huis waarin ik mijn jeugd heb doorgebracht staat op de nominatie om
gesloopt te werden.
De Katholieke Woningbouwvereniging Verbetering Zij Ons Streven heeft aangekondigd de woningen
Schimmelweg, van Meursstraat en Jonathanstraat te slopen. Ze voldoen niet meer aan de wensen van
deze tijd.
In september 1945, ik was nog geen jaar oud, zijn we in
de Jonathanstraat no.16 komen wonen. Geboren in de
Merwedestraat waar we weg moesten omdat in december 1944 een V2 mislukte bij de Schenk en alle ramen eruit gingen. Het glas lag in mijn wieg. We verhuisden naar de tuinbouwschool voor meisjes aan de v.
Vredenburgweg. Toen de school weer begon moesten
we er weg. Via een tip wisten we dat er woning vrijkwam in de Jonathanstraat 16. Het was van de katholieke woningbouwvereniging. Het was een tijd dat er
nog z.g.n. hokjes bestonden. Wij waren niet katholiek
dus zei de woningbouw dat we niet in aanmerking kwamen. Maar de gemeente had verordonneerd dat
voorkeursbehandeling niet meer was toegestaan omdat er woningnood was. Dus we kregen de woning.
Onze buren en de rest van het blok was katholiek. Gewoond werd in de achterkamer. Daar stond de
eettafel onder de lamp. Daar werd eerst naar de radiodistributie en later naar de radio geluisterd. De kachel stond in de hoek van de kamer en in de winter stond er de teil voor bestemd voor de wekelijkse wasbeurt. De voorkamer was de “nette “kamer waar je visite ontving en soms ook op zondag werd gezeten.
De keuken had alleen een koudwaterkraan. Later werd er een geiser gehuurd. Mijn ouders sliepen in de
slaapkamer voor en ik achter. Later delen met mijn broertje. Twee opklapbedden. Als die uitstonden dan
kon je er net tussen lopen. In de winter stonden de ijsbloemen op de ramen. In de zomer werd er in de
tuin een tent gemaakt van een wasrek en een oude deken of laken. Ook werd de teil soms gevuld met
water. Dan kwam het buurmeisje spelen. Onze achterbuurman Wennekes, had een kippenhok waar regelmatig een kip uit werd gehaald om geslacht te worden. Zijn kleinzoon kreeg dan de kippenpoten. Door
aan een spier te trekken liet je de poot samentrekken. Ook zijn konijnen ondergingen regelmatig het zelfde lot. Opgehangen aan een spijker van de schuur om leeg te bloeden. De andere buurman Martijn, had
een plantenkas in zijn tuin gebouwd. Hij was hovenier. De huur werd wekelijks opgehaald door de heer
van Wassenaar.
Tot een paar jaar na de oorlog reed 2 tram nog door de straat. Door de Hazebroekstraat van Meursstraat
reed bus B nu 18. Op straat spelen kon toen nog. Een auto was een bezienswaardigheid waar je nieuwsgierig omheen draaide. Tegenover ons woonde de
chauffeur van minister Drees. Soms kwam hij met de
mooie dienstauto naar huis. Als er sneeuw lag dan
bonden we onze slee achter de auto. Achter de bus
glijden was ook leuk. Later kon je bij hun naar de kinderuitzendingen op de TV kijken.
Op straat speelde je puttennalopertje een soort tikkertje. Als je op een put stond dan kon je niet getikt
worden. Ook oorlogje verklaren was een gewild spel
op de straat. Slagbal was favoriet. De grote rioolput
was dan de “brandplaats” en de putten de honken.
Het spel gaf groot plezier aan mijnheer Walters. Hij
was opgepakt door de nazi’s’ omdat hij joden had laten onderduiken. Jaren na de oorlog kwam hij helemaal invalide thuis omdat hij daarvoor was mishandeld door de nazi’s.
Met oude wielen van een kinderwagen maakte je met een paar planken een karretje en scheurde je om
het pleintje of om het blok. Ook de verschillende speltijden zoals tollen, knikkeren en touwtje springen
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gebeurde gewoon op straat.
Met Koninginnedag en Bevrijdingsdag werd de straat versierd en was het feest. Dan kwam regelmatig de
muziektent van de brandweer op de hoek Hazebroekstraat Jonathanstraat te staan. Een harmonie gaf
dan een muziekuitvoering. Op straat was altijd wel wat te beleven.
De boodschappen werden gedaan bij bakkertje Bos of v.d. Gun. Maar die laatste was katholiek en bakker
Zat op de hoek van Meursstraat, ook. Dus daar kocht je alleen als je katholiek was.
Bakkertje Bos op de hoek van de Oltmanstraat, verhuurde voor een paar centen wasmachines. Die bracht
hij op een karretje bij de klanten.
Halverwege de jaren 50 werd mijn vader ernstig ziek en overleed. Een paar jaar later, ik was 15 jaar, verhuisden we naar de Genemuidenstraat. Die woningen zijn al vervangen. Straks staat alleen mijn geboortehuis er nog. De herinneringen worden steeds minder tastbaar.
Ingezonden door Rob Reimerink.
Van de redactie: We zijn heel verdrietig dat mevrouw Remmerswaal uit de Jonathanstraat zo plots van
ons heen gegaan is. Ze was altijd actief en we missen haar erg!
Reünie oud bezoekers Jongerencentrum Don Bosco
Aan het Rijswijkse Julialaantje op de grens van Den
Haag staat al eeuwen Huize Den Burcht. Hier begon
Pater Harrie Kanters in 1970 een jongerencentrum.
Vanaf de opening tot ver in de jaren tachtig was dit
centrum een begrip in de regio en kwamen van heinde
en verre jongeren in het ‘Koetshuis’ of de ‘Keuken’
om hier te genieten van muziek en een drankje.
Tevens waren er clubs voor de sporters, de dansers en
de creatievelingen. Ook was er oefenruimte beschikbaar voor de vele bandjes die de regio rijk was. Al die
bezoekers van toen zijn nu (bijna) zestigers die elkaar
soms 40 jaar niet meer hebben gezien.
Vorig jaar is een aantal oud vrijwilligers en bezoekers bijeen gekomen om het archief door te spitten.
Men stuitte op vele foto’s, verslagen, clubkrantjes en kranten berichten. Terwijl zij bezig waren met het
digitaliseren van de foto’s en dia’s kwamen ook de verhalen van toen los. Al gauw ontstond het idee om
een facebookpagina te openen, zodat de herinneringen aan het jongerencentrum in de jaren 70 gedeeld
kunnen worden. Nog leuker is het om elkaar na zoveel jaren weer te ontmoeten. Daarom is het initiatief
genomen om een reünie te organiseren!
Op zaterdagmiddag 7 oktober van 14:00 uur tot 18:00 uur is de reünie voor oud bezoekers, vrijwilligers
en stafleden in het (Jeugd) Centrum Don Bosco aan het Julialaantje 26 in Rijswijk. De entree bedraagt €
5,- per persoon. De organisatoren zien er naar uit om samen herinneringen op te halen aan die mooie
tijd toen op De Burcht. Voor meer informatie kan je kijken op www.facebook.com/donboscoburcht of je
kunt mailen aan donboscoburcht@gmail.com

Repair Café Vadercentrum
Op maandag 3 juli was in het Vadercentrum de laatste Repair Café voor de zomervakantie maar wel één
van de drukbezochtste ooit. De reparateurs in het naailokaal hebben verschillende kledingstukken gerepareerd. Onze elektriciens hadden het drukst. Ze hebben o.a. twee reiskokers, drie CD-spelers, een kookplaat, een tostiapparaat, een accuoplader, een radio en een Dvd-speler gerepareerd. En zo ook de fietsenreparateurs. Het volgende Repair Café is op maandag 4 september. Heeft u ook nog kapotte spullen?
Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weer om 14.00 uur.
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Esmeralda en Sabrina schminken kinderen in speeltuin Trijntje
Esmeralda, al 2 jaar vrijwilliger bij speeltuin Trijntje, stond op een ochtend bij ons in De
Wissel met de vraag of ze onze schminkdoos mocht lenen.
Ze wilde de kinderen in de vakantie een leuke middag bezorgen.
Samen met haar zus Sabrina ging ze aan de slag.
Goed idee Esmeralda en Sabrina, jullie hebben heel wat kinderen blij gemaakt!!
Wil je ook vrijwilligerswerk doen of heb je
ook een goed idee voor de wijk, laat het ons
weten. Wij, Meysur Bijl en Noortje van der
Kaaden helpen je graag je plan te realiseren.
Meysur Bijl M 06-39 43 77 69
Noortje van der Kaaden M 06-38 28 71 38
Stichting Mooi, wijkcentrum De Wissel

Elke laatste zondag van de maand is er BINGO in de Wissel !!
Met leuke prijzen, hapje en drankje.
Data: 24 september, 29 oktober, 26 november en 17 december (Kerstbingo)

55-plusser zelfredzaam en weerbaar.

E E T C L U B S A D I E ’S K I T C H E N
Elke twee weken bereidt Sadie Richardson en
haar team c.q. kookploeg in de Wissel een
3-gangen menu met vooraf een drankje en na
afloop een kopje koffie. De prijs voor dit menu is € 5,50, houders van een Ooievaarspas
betalen € 3,50.

U BENT VAN HARTE WELKOM!
Wilt u komen eten, meldt u zich dan bij Hille
Labad of Lies Massing in de Wissel en bel
naar 070 – 205 2390.
Heeft u zich aangemeld maar bent u toch verhinderd, dan kunt u ook dit nummer bellen.
Data tot en met eind van het jaar en altijd op
donderdag:
September 07 – 21
Oktober

05 – 19

November 02 – 16 - 30
December 14 – 28 (Kerstdiner)

Het was informatief, inspirerend en gezellig geweest.
Op vrijdag 30 juni genoten ruim 800 Haagse 55-plussers
in het World Forum van het evenement Veilig en Vitaal.
De gemeente Den
Haag organiseerde
deze dag samen met
veel partners, die zich
belangeloos inzetten.
Wethouder Karsten
Klein opende de dag
en doofde een vlam in de pan. Daarna lieten bezoekers
zich informeren over diverse veiligheidsonderwerpen,
zoals het voorkomen van babbeltrucs en inbraak. Het
beveiligen van mobiele apparaten kreeg ook veel aandacht. Onderwerpen als valpreventie en het verbeteren
van de fysieke weerbaarheid kwamen ook langs.
Op de informatiemarkt kon iedereen zijn vragen stellen
en zich laten informeren. Tevreden bezoekers gingen
met veel nieuwe kennis en een tas vol gadgets eer naar
huis. Volgens Minister van Veiligheid & Justitie, Stef
Blok heeft
Den Haag
800 ambassadeurs bij
die tips kunnen geven
aan anderen.
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Bewegen voor vrouwen met gezondheidsproblemen (zonder muziek)
Welzijn op Recept

Samenspel Locomotief
Samenspel is een speel- en leerprogramma
voor kinderen van 2 tot 2,5 jaar en hun ouders. U komt samen met uw kind(eren) spelen bij peuterspeelzaal Locomotief op
woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur
(schoolvakanties gesloten). Adres: Busken
Huetstraat 22, 2524 TT Den Haag, telefoon
070-2053517.

Voelt u zich moe of eenzaam?
Heeft u diabetes, reuma, rug-nek-schouderklachten,
overgewicht en/of hoofdpijn?
Kom op woensdagmorgen sporten bij Carla Gobardhan
Sport en veel gezelligheid in één les!
Wanneer: woensdag 9.30-10.30 uur, start 6 september
Waar: Buurthuis van de Toekomst, HVV Laakkwartier,
Jan van Beersstraat 69, Den Haag. Halte bus 18
Kosten: € 6,- p/m, 1e x gratis
Dit is een initiatief van de Turkse vrouwengroep in De
Wissel in Spoorwijk,
Informatie: Leila Kaya Dursun M 06-16353556
Noortje van der Kaaden, stichting Mooi,
M 06-38287138

Deelname is gratis!
Samenspel is een gezellige en leerzame ochtend, waar u als ouder of verzorger onder
deskundige begeleiding leert hoe u de ontwikkeling van uw kind spelenderwijs kan stimuleren. Kinderen die samen met hun ouders meedoen aan Samenspel zijn beter
voorbereid op de Voorschool peuterspeelzaal en de basisschool.

Laaktheater had een prachtig podiumprogramma;
Op zaterdag 8 juli was er over de hele Goeverneur- er liepen zelfs een Gigantische Giraffe en een Fanlaan een schitterend festival met braderie, een po- tastische Olifant. En een ware Hartendief! Ook de
dium, workshops, en van alles te doen. Het was su- bewonersorganisatie Spoorwijk, Wijkgemeente in
de Praktijk en Het Springkussen van Don Bosco waperdruk en superleuk. Ook veel organisaties uit
ren geliefd, zoals je ziet.
Spoorwijk hebben hier van alles voor gedaan. Het

Geslaagd Laakfestival—8 juli 2017
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Slagerij

HET ZUIDERPARK
v. Zeggelenlaan 112 – Den Haag
Tel. 070-3608011

Met waardebon:
Een kilo kipfilet &
een kilo hamlappen samen € 10

Altijd vers en voordelig
www.hetzuiderpark.nl

Uw dierenspeciaalzaak
De Vrije Vogel
van Zeggelenlaan 100

Laat uw hond, kat of konijn vaccineren
tegen een zeer voordelig tarief. (€25,-)
Dierenarts dr. Woof komt langs. Vergeet
niet het dierenpaspoort mee te nemen!

21 september (15:30-17:30 uur)
1 december (11:00-13:00 uur)
U betaalt geen consult!

TED
DE GOEDKOPE SLIJTERIJ

Regelmatig diverse
aanbiedingen
Goeverneurplein 7

Telefoonnummer : 393 33 80

Belangrijke
Telefoonnummers
Adviespunt Huiselijk Geweld
Algemeen Maatschappelijk Werk
Bewoners Organisatie Spoorwijk
Bibliotheek Spoorwijk

0900-0443322
394 94 28
205 22 05
353 65 21

Bij-1 voor kinderen en ouders
Boodschappenbegeleidingsdienst
Brandweer Alarm 112 of
De Buurtkamer
Bureau Slachtofferhulp
Burenhulpcentrale
Centrum voor Jeugd en Zorg
Consultatiebureau
Diensten centrum “De Wissel”
Dierenambulance
Dierenbescherming
Doktersnachtdienst

785 58 20
364 66 61
088-8868000
394 01 94
0800-0233222
262 99 99
0800-2854070
379 58 58
205 23 90
328 28 28
392 42 89
346 96 69

Gemeentelijk Contactcentrum
Gezondheidscentrum
Grof vuil
Haagwonen
Handhavingsteam Laak
HTM klantenservice
Huur niet te Duur, Huurteam
Kindertelefoon (14.00- 20.00 uur)

14070
393 46 96
366 08 08
388 03 88
353 77 32
384 86 66
850 41 06
0800-0432

Laaktheater
Mantelzorg Laak
Milieuklachtenlijn
Oase, Diaconaal werk
Ongediertebestrijding
Op. Basisschool "Spoorzoeker”
RK Basisschool “Jeroen”
Politiebureau Laak
Speeltuinvereniging
Spoedhulp (o.a. Blijf van mijn lijf)
Stadsdeelkantoor Laak
StIO Laak
Vadercentrum
Vestia
Welzijn (MOOI) Laak
De Wissel, wijkcentrum
Wijkbus Laak Centraal
‘t Zandje - sporthal

393 3348
307 56 82
of 06-30929559
353 66 66
396 12 24
311 77 75
394 49 97
393 94 93
0900-8844
396 12 24
346 95 46
via 14070
415 22 05
205 24 10
088-124 24 24
205 23 90
205 23 90
319 27 52
396 14 51

nummers en websites staan ook op www.spoorwijk.org
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