43e jaargang no. 2 - juni 2017

Ledeganckplein—foto wijkagent Eric

Zomer 2017
ACTIVITEITEN
Wijkwerkzaamheden
Bijna Lente 2017 14 JUNI BUITENSPEELDAG
Laaktheaternieuws VERKIEZINGSDEBAT Wijkwandeling
BIJ-1
Eetclub Sadie HOF VAN HEDEN
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN
SARMA WORKSHOP
VEILIGHEID COMPUTERLES Sloopplannen
10 JUNI IFTAR HUISWERKBEGELEIDING Jaarverslag BOS in Beeld
Terugblik Internationale Vrouwendag en 4 mei herdenking TAI CHI
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Van de voorzitter
Maart 2017 is voorbij en het Bestuur heeft de bestuursleden Trees en Ria met een opgespelde stadspenning, veel lovende woorden en bloemen bedankt voor hun jarenlange inzet.
Verkiezingen waren niet nodig omdat alleen Sheela
Koeshial zich meldde voor een bestuursfunctie. Het
Bestuur had graag in deze lente2017 meer mensen
gezien die een bestuursfunctie voor Spoorwijk willen dragen. Sheela krijgt het welkom van alle bestuursleden.
Met algemene stemmen is mij gevraagd Voorzitter
te worden en Marjan op te volgen. Verrassend is
het wel, dat uitgerekend de oudste van de huidige
Bestuursleden deze taak mag gaan uitoefenen.
Ik doe het graag omdat ik ook in deze functie tijd en
energie kan geven om op mijn nieuwe niveau, organisaties en mensen van Spoorwijk te verbinden.
Blij ben ik dat Marjan met al haar kennis en ervaring
van haar voorbeeldige voorzitterschap van de Bewonersorganisatie Spoorwijk, de functie van Secretaris op zich neemt. Dank je wel…
Het bestuur is weer geformeerd en kan weer volop
aan het werk.
Toch wil ik als voorzitter nu al een oproep doen
naar de bewoners van Spoorwijk om zich voor
maart 2018 te melden voor een functie in het bestuur Spoorwijk. Dat kan nu ook al!
Met veel moeite is op 8 december 1982 de Bewonersorganisatie Spoorwijk opgericht en zij heeft
veel gedaan aan het huidige aanzien van Spoorwijk,
van een straatbeeld, ontworpen door Berlage, via
sloopwijk naar het huidige Spoorwijk met haar bewoners.
Een bestuur heeft bestuurders nodig en zeker mensen die jonger zijn dan de huidige, pas benoemde
voorzitter met een leeftijd van 76.
BOS wil langer bestaan en daarom Spoorwijkers,
maak een stap en bezin U op een functie in het bestuur.
Tenslotte dank ik de bestuursleden dat zij vertrouwen in mij hebben aangegeven.
Van de voorzitter – Henny Koot –
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Kom je ook buiten spelen?
Van 14.00—16.00 uur
Deelname €0.20 en na afloop een verrassing!
Locatie Schimmelweg hoek Prudens van Duysestraat
Met leuke sport– en spelactiviteiten zoals DJOEL, voetbal,
straattennis, schrikbal, skippybalrace, touwtrekken,
elastieken, steltlopen, de beauty en schminksalon, muziek,
een springkussen en nog veel meer!

De Oase
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Wijkwandeling & Leefbaarheidsoverleg
Iedere 2e dinsdag van elke 3e maand zijn alle bewoners en instanties vanaf 18.30 uur welkom mee te
doen aan de Wijkwandeling. We wandelen 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.
Iedereen kan mee lopen 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 13 juni 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 wijkwandeling te wachten. U kunt ze direct melden via telnr. 14070 of via
www.denhaag.nl

Wijkwandeling & Leefbaarheidsoverleg elke 2e dinsdag in juni, september,
december, maart
Actiepunten wijkwandeling maart 2017
1 Suggestie: grasveld weg, meer speelterrein, verkeerspleintje maken

Glijbaan te hoog voor kleintjes, materiaal glijbaan :( zithoogte bank2 jes

Speeltuin Ledeganckplein
Speeltuin Ledeganckplein

3 Drempelverhoging ivm erg veel spelende kinderen

hoek P. van Duysestr/G.Gezellestraat

4 Graag onderhoud ivm brandnetels en distels op groenstrook

Heel Sinj. Semeijnsweg

5 Bereklauwen in juli/aug mogen gesnoeid

Heel Sinj. Semeijnsweg

6 Kunst mag weg/gaat weg op ronding pleintje

Sinj.Semeijns /Schimmelweg

7 Ligt veel glas, grove bestrating, ronding pleintje

Sinj.Semeijns /Schimmelweg

8 Aub asfalt verbetering

Schimmelweg thv 358

9 Hagenaartjes moeten verplaatst naar nummer 38-40

Hasebroekstraat

10 Aub tegel, tegenover 't Tuintje
11 Twee bomen (met kruis)

Schimmelweg t/o 405
Alb. Thijmstraat richting Huis te Landeln

12 Graag snoeien richting 'Zandje van nummer 411- 500

Schimmelweg

13 Fietsniet verplaatsen of helemaal weg thv 167-169

Busken Huetstraat (bij café)

14 Lantaarnpaal nummer 1 stuk, thv nummer 8

Busken Huetstraat

15 Mooie speeltuin t.o.v. Spoorzoeker, graag zo een op

Ledeganckplein

16 Aub rood/wit plaatje terug

Max Havelaarstraat

17 Dichtblokken weghalen

Multatulistraat

18 Boomkrans, graag boom terug
19 Graag bomen terug zodat bewoners niet meer parkeren

Multatulistraat
Multatulistraat

20 ORAC's aub ondergronds (ok i.v.m. het zicht)

Alb. Thijmstraat hoek Hasebroekstraat

21 Inzakking straat tegels

van Meursstraat hoek Jonathanstraat
Oproep o.a. via Facebook

22 Mogelijkheid bekijken opstarten Wh@tsapp groep
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Elke zaterdag Tai Chi
Tai Chi is een eeuwenoude Chinese bewegingsleer. Veel Chinezen starten hun dag met
Tai Chi. De dagelijkse oefeningen geven ontspanning en nieuwe energie, maar zorgen ook
voor meer balans en flexibiliteit.
Sinds een paar jaar worden in de zomer in het
Hof van Heden park op zaterdagochtend Tai
Chi lessen gegeven. Zaterdag 3 juni starten de
lessen weer. Doe ook een keer mee en ervaar wat Tai Chi met je doet.

Gratis Tai Chi lessen vanaf 3 juni
De hele zomer kunnen bewoners van Spoorwijk gratis Tai Chi lessen volgen in het Hof van
Heden park. De ingang ligt aan de Alberdingk
Thijmstraat. De lessen worden verzorgd door
Hetty Mouyal, een lerares met meer dan dertig jaar ervaring.

Kleurrijk Festival 2 sept
Zaterdag 2 September gaat het weer gebeuren. Dit keer op het Goeverneurplein: Het
16e Kleurrijk Festival! Het Kleurrijk Festival is
hèt wijkfeest voor wijkbewoners van alle
leeftijden. Met muziek, zang, dans, internationale folklore, activiteiten en een informatiemarkt. Voor nieuwe wijkbewoners een
leuke manier om kennis te maken met de
wijk en voor mensen die hier al langer wonen een kleurrijke traditie met als hoogtepunt de talentenshow Spoorwijk got Talent!

Spoorwijk zoekt Talent in de Wijk!
We zijn op zoek naar enthousiaste jongeren
en ouderen die iets moois of bijzonders kunnen laten zien op of voor het podium. Kun je
dus dansen, zingen, spelen, optreden, versieren, of iets anders leuks, grijp dan je kans en
meld je nu vast aan voor Spoorwijk got Talent! Hoe eerder we het weten hoe beter.
Stuur een mailtje met je naam en contactgegevens naar bos@spoorwijk.org. Vermeld
ook wat jouw act is of wat je wil doen.
En voor iedereen: zet zaterdag 2 september
vast in je agenda; niet vergeten!

Belangstellenden zijn gedurende de zomer
elke zaterdag welkom van 10.30 tot +/- 12.00
uur in het park. Het is verstandig makkelijk
zittende kleding aan te trekken. Er is koffie en
thee tijdens de pauze. Meer informatie is te
krijgen via de Bewoners Organisatie Spoorwijk, tel. 070-2052205 of www.spoorwijk.org
of u kunt bellen met mevrouw C. Nijbroek van
BOS op tel. 06–1205 7027.

Nieuw in de wijk? Voor alle nieuwe bewoners
in stadsdeel Laak is er een cadeaupakket.
Met een brief van de gemeente kunt u uw
cadeaupakket bij wijkcentrum ‘de Wissel’ ophalen. Daar kan iedere Spoorwijker natuurlijk
ook al een Spoorwijktas komen halen. Wij
helpen u dan ook graag verder op weg. Meer
weten? Kijk op www.quartierlaak.nl
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Terugblik Jaarvergadering en Bestuursverkiezing
Op 21 maart jl. vond de openbare Jaarvergadering van de Bewonersorganisatie Spoorwijk plaats
in Wijkcentrum De Wissel. Bij de jaarvergadering wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en
vooruitgeblikt naar de plannen voor dit jaar. En bewoners kunnen aangeven waar zij behoefte
aan hebben. Ook wordt gekeken naar de financiën en het jaarverslag dat een inzicht ingeeft in de
activiteiten, inkomsten en uitgaven van de Bewonersorganisatie. Penningmeester Eddy Vries,
verantwoordelijk voor de financiën, houdt de inkomsten en uitgaven van de Bewonersorganisatie nauwkeurig bij. Het jaarverslag en de financiën zijn gecontroleerd en in orde bevonden door
de kascontrolecommissie met dank aan de heren Maas, Slingerland en Van der Haar. Aldus werd
het bestuur decharge verleend over haar verplichtingen van het afgelopen jaar. Ook waren er
bestuursverkiezingen. Vanwege het eerder aangekondigde terugtreden van Ria Groot en Trees
Hoekstra, waren er vacatures. O.a. in De Spoorwijzer, op onze website en op facebook is aan belangstellenden de oproep gedaan zich verkiesbaar te stellen. Hierop is 1 serieuze reactie gekomen. De Bewonersorganisatie is blij met de komst van mw. Sheela Khoesial en wenst haar veel
succes met haar werkzaamheden voor BOS. Verderop in deze Spoorwijzer stelt zii zich aan u
voor.

Ria Groot en Trees Hoekstra bedankt en geëerd
Na vele jaren zich met volle toewijding te hebben ingezet voor onze wijk treden onze Grand Ladies Ria Groot
en Trees Hoekstra terug uit het bestuur de Bewonersorganisatie. Tijdens de Jaarvergadering van BOS op 21
maart jl. werden zij in het Wijkcentrum De Wissel bedankt en geëerd. Het was een grote verrassing voor de
dames. Wethouder Rabin Baldewsingh sprak de dames
toe en reikte aan hen de stadspenning van Den Haag
uit. Een zeer bijzondere onderscheiding voor mensen
die zich buitengewoon hebben ingezet voor de stad.
En dat hebben Ria en Trees sinds hun aantreden in 1990 zeker gedaan! Heel veel dank voor jullie
inzet en voor alle mooie en goede dingen die jullie hebben gedaan voor Spoorwijk.

Herverdeling Bestuursfuncties : Henny Koot nieuwe voorzitter
Tijdens de Algemene Bestuursvergadering van de Bewonersorganisatie op 20 april jl. zijn de bestuursfuncties opnieuw vastgesteld. Na 8 jaar voorzitterschap is Marjan Wesselingh draagt zij de
hamer over aan Henny Koot. Marjan blijft actief in het bestuur, zij vervult tijdelijk de functie van
secretaris.

Bewonersorganisatie Spoorwijk heeft u nodig
Bewonersorganisatie Spoorwijk is er als belangen behartiger voor en door de wijkbewoners. Zij
doet dit o.a. door (mede) organiseren van verschillende activiteiten zoals Kleurrijk Festival, de
4/5 mei viering, het bijwonen of organiseren van vergaderingen, participeren in werkgroepen en
het leveren van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Het bestuur is dringend toe
aan ‘verjonging’. Bent u geïnteresseerd om ons voor een periode van tenminste 2 jaar als vrijwillig bestuurslid te ondersteunen, laat het ons weten, stuur een berichtje naar bos@spoorwijk.org.
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Sheela Khoesial, nieuw bestuurslid Bewonersorganisatie
De bewonersorganisatie is blij met de komst van Sheela Khoesial. Maar
wie is zij? Het nieuwe bestuurslid van de Bewonersorganisatie stelt zich
aan u voor.
Ik ben Sheela Khoesial, geboren en getogen in Suriname. Ik studeerde
aan de ADEK Universiteit van Suriname en studeerde af als MSc. aan de
Katholieke Universiteit Leuven, in België. Na mijn studie ging ik terug naar Suriname en heb daar
verschillende uitdagende banen gehad. Echter het avontuur lokte en ik kwam ca. 15 jaar geleden
naar Nederland. Ik heb een paar jaar in Rotterdam gewoond en verhuisde daarna naar Den Haag;
eerst naar de Frans Halsstraat in de Schilderswijk en van daaruit ben ik naar mijn huidig adres in
Spoorwijk verhuisd. Inmiddels woon ik hier al weer 8 jaar. Ondanks dat bij mij is ingebroken tijdens de inbraakgolf een tijd geleden, vind ik het nog steeds heel fijn wonen in Spoorwijk.
Ik ben nauw betrokken bij Hindoecentrum Sewa Dhaam, de Tempel aan het Alberdingk Thijmplein. Als afgevaardigde van dit centrum ben ik reeds bekend met de samenleving in Spoorwijk. Ik
onderhoud de contacten met het Multicultureel centrum Spoorwijk, het Laaktheater, Deelkantoor Laak van de Gemeente Den Haag, Stichting Mooi en de Bewonersorganisatie Spoorwijk
(BOS). Ik heb vorig jaar op 4 mei, tijdens de dodenherdenking in Oase, een woord van vrede mogen uitspreken namens Sewa Dhaam. Ik heb ook meegelopen met de buurtwandeling georganiseerd door BOS, waarbij samen met de gemeente en de bewoners leefproblemen in Spoorwijk
worden geïdentificeerd en naar een oplossing wordt gezocht.
BOS speelt al 30 jaar een verbindende en sturende rol in Spoorwijk. Ik verheug me erop als bestuurslid van BOS een meer directe bijdrage te kunnen leveren aan betere levensomstandigheden
in Spoorwijk. Ik wil het bestuur van de Bewonersorganisatie Spoorwijk bedanken voor het in mij
gestelde vertrouwen.

Buurt– en Kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag

Buurtbibliotheek in De Oase in Spoorwijk
Gelukkig weten steeds meer basisschoolkinderen de buurtbieb in Spoorwijk in de Oase te vinden. Vooral op de woensdagmiddag is het vaak gezellig druk!
Dat is fijn want soms kun je aan elkaar tips geven, wat nu leuke boeken voor de kinderen zijn.
Ook voor senioren zijn er veel boeken beschikbaar, waaronder de nodige Groot Letter Boeken.
Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis boeken lenen. De buurtbieb is elke woensdag/donderdag en
vrijdagmiddag open tussen 14.00-17.00 uur. Tot ziens en kom gewoon eens langs in de bieb in
Buurt– en Kerkhuis De Oase, Van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag.
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Buurt-koffie-ochtend

Openingstijden Servicepunt XL
De Wissel
Maandag: 09:00 – 16:00 uur
Dinsdag: 09:00 – 16:00 uur
Woensdag: 13:00 – 16:00 uur
Donderdag: 09:00 – 16:00 uur
Vrijdag: 09:00 – 16:00 uur

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:
Tijd:
Waar:

dinsdagmorgen
8.30-9.30 uur
Ouderkamer Basisschool
Jeroen in de Wissel
(van Meursstraat 1a)

We zien u bij de koffie. Samen maken
we Spoorwijk!

Volgt u de Bewonersorganisatie
Spoorwijk al op Facebook? Bezoek en like onze facebookpagina. Zoek op Bewoners Organisatie Spoorwijk. Boordevol nieuwtjes, activiteiten, tips, foto’s en filmpjes over onze wijk.

Aandacht voor gezondheid in de Oase

De komende maanden organiseert PLUHZ een tweetal bijeenkomsten in de Oase. Op dinsdagavond 30 mei gaat het over hart- en
vaatziektes en op woensdag 14 juni over gezonde leefstijl. Van
19.00—20.00 uur.
Buurt– en Kerkhuis De Oase

Aan de slag met je leefstijl? Wil je hulp bij afvallen of met stoppen met Roken? Of ondersteuning voor je gezin? Kom naar de bijeenkomsten in buurthuis de Oase!
PLUHZ biedt gratis ondersteuning gedurende een jaar.
Heb je nog vragen? Mail naar marius@pluhz.nl of bel 06-39756525.
Meer weten? Kijk op www.pluhz.nl.
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Terugblik Museumavond 5 april
Op woensdag 5 april vertrokken liefst 12
bussen met 700 bewoners uit Laak en Haagse Hout richting het Statenkwartier voor een
gezellige museumavond.
De bezoekers werden enthousiast onthaald
door de medewerkers van het Gemeentemuseum en iedereen heeft genoten van
kunst, muziek, rondleidingen, workshops, de
speciale tentoonstelling van KunstPost en
heerlijke koffie. Het werd een fantastische
avond en iedereen wilde weer terug komen.
Veel dank en hulde aan allen bij het Gemeentemuseum.

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.
U/jij kunt dan terecht met al uw 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!

UITNODIGING
10 JUNI IFTAR BUURTMAALTIJD
De IFTAR, al vele jaren een traditie in
Spoorwijk, is de jaarlijkse buurtmaaltijd
waar iedereen uit de wijk, ongeacht geloof of culturele achtergrond, welkom is
mee te eten en deel te nemen aan het
themagesprek.
De IFTAR is een gezamenlijk initiatief van
Buurthuis de Oase, de Multiculturele
Werkgroep Spoorwijk, de Turkse moskee,
het Turkse huis, Kerk in Laak, de Bewonersorganisatie en St. Mooi.
De Oase-zaal (Van Meursstraat 1) gaat
open om 21.00 uur. Het programma omvat korte presentaties vanuit kerk en
tempel, een gesprek, zang en een koranlezing. Omstreeks 22.00 uur begint dan
de maaltijd.
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Terugblik 4 MEI SPOORWIJK HERDENKT
De 4 mei herdenking in Spoorwijk was ook dit jaar weer mooi en heel bijzonder. Heel veel wijkbewoners waren naar de Oase aan de Van Meursstraat gekomen om het speciale herdenkingsprogramma bij te wonen. De komst van zoveel mensen heeft de verwachtingen overtroffen. Het
was maar goed dat extra rozen waren besteld voor bij de kranslegging.
Herdenken in een multiculturele omgeving. Hoe je dat? Samen en met elkaar. Met pianomuziek
en zang door de Railsingers en Cantorij, en met een mooie vredesdans door de kinderen van
Dancing Angels met Manuela. En daarnaast de persoonlijke verhalen van de heer Amar van de
Marokkaanse El Oemma Moskee, de heer Mande vanuit de christelijke wijkgemeente In de Praktijk, de heer Sahin vanuit de kinderkunstacademie en de heer Koot van de Bewonersorganisatie
Spoorwijk. En een omarming van Tarek, die vorig jaar vanuit Syrië naar Nederland kwam…
Na het herdenkingsprogramma legde Martijn Balster namens de Gemeente Den Haag samen
met 2 kinderen uit de buurt een krans bij het herdenkingsmonument op het Ledeganckplein. Na
het blazen van de last post, volgde een indrukwekkend stiltemoment waarin alleen het wapperen van de vlag in de wind was te horen. Na 2 minuten werd de vlag die halfstok hing vol gehesen en werd het Wilhelmus gezongen. De herdenkingsbijeenkomst was zo vol prachtige bijdragen van bewoners dat er helaas geen tijd meer was voor de toespraak van Martijn Balster, die
namens de gemeente een krans legde. Daarom publiceren we een deel van zijn toespraak. Verderop in deze Spoorwijzer vindt u ook een deel uit
het verhaal van Henny Koot.

Uit de toespraak van Martijn Balster
'4 mei, we herdenken. We herdenken de bombardementen, de Atlantikwall en de grote wereldgebeurtenissen, maar bovenal herdenken we de miljoenen slachtoffers van oorlog en geweld. We herdenken de mensen die het grootste offer hebben
gebracht, ook in Den Haag.
Gerrit Jan Bakker, 41 jaar, die hier op een steenworp afstand in de Paets van Troostwijkstraat woonde en voor zijn werk in het verzet in 1942
werd gearresteerd en twee jaar later stierf in Mauthausen. Omdat hij datgene deed wat het goede was.
Elias Fresco, die op 1 februari 1941 geboren werd aan de andere kant van het spoor aan het
Oranjeplein, en nog geen twee jaar later met zijn ouders omkwam in Auschwitz. Te jong om te
praten, te jong om zijn eerste stappen in het leven te zetten.
Jaantje van Leeuwen, ze woonde niet ver van Elias en zijn ouders, 22 jaar nog maar. Ze werkte in
een winkel, en stond volop in het leven stel ik me zo voor. Pas volwassen. Ook zij kwam in 1942
om in Auschwitz. Enkel omdat zij geloofde in wat volgens haar het goede was.
Hagenaars die grote wereldgebeurtenissen dichtbij brengen.
In Den Haag, in Nederland, hebben we al 72 jaar het voorrecht om te leven in vrede en vrijheid.
Het voorrecht om in vrijheid te geloven, om lief te hebben. Om te zijn wie je bent. Niet overal ter
wereld hebben mensen dat voorrecht.
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Dagelijks zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, op zoek naar een leven met
dezelfde vrijheden die voor ons nu, 72 jaar later, soms alledaags lijken.
Daarom is 4 mei voor mij ook een dag om deze vrede en vrijheid te koesteren. Om stil te staan
bij onze democratie, onze rechtstaat. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om je te verenigen en de vrijheid van pers. Deze vrijheden zijn minder alledaags dan we misschien hopen: daarom moeten we er elke dag voor staan. Ze elke dag onvermoeibaar verdedigen. Want afstand en
tijd laten zien hoe waardevol en bijzonder deze vrijheden zijn.
Hierbij stilstaan helpt. Herdenken helpt. Daarom is het belangrijk dat we blijven herdenken, blijven samenkomen. Ook op deze 4 mei.

‘Uitsluiting van bevolkingsgroepen leidt alleen maar tot rampen’
Dhr. Amar, El Oemma Moskee

WIJ GEVEN VRIJHEID DOOR OP BEVRIJDINGSDAG 5 MEI
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Uit het verhaal van Henny Koot - Bewonersorganisatie - 4 mei herdenking
Wanneer ik ’s morgens de huisdeur in Spoorwijk achter mij sluit, zie ik op straat moeders met
kinderen op weg naar school. Vijf dagen in de week hetzelfde tafereel, 5 dagen een demonstratie van zorg en aandacht voor kinderen en daarmee ook werken aan de ontwikkeling van kinderen, de bouwstenen van de maatschappij van over 10 of 15 jaren.
Er zijn tijden geweest dat er op nationaal niveau het verbinden zoek was, mensen uit elkaar gespeeld werden, mensen verdreven werden. De 2e wereldoorlog was zo’n tijd waar het verbinden
op nationaal niveau onmogelijk werd gemaakt door een buitenstaander, die bezeten was van
macht en waanideeën. Vele voorbeelden daarvan komen nu weer langs op radio en TV en laten
zien hoe onvrijheid het verbinden op nationaal niveau onmogelijk maakt.
Als 4-jarige mocht ik in de zomer wel eens met mijn vader, moeder en oudste zus in de roeiboot
mee, om de koeien te melken. Die graasden op een stuk land tussen de Meije en Nieuwkoop.
Wanneer dat voorval later eens ter sprake kwam, werd mij duidelijk gemaakt dat het om een zak
levensmiddelen ging. Op de afgesproken plek werd de zak, later in de nacht, door enkele joodse
mensen opgehaald. Zij zaten ondergedoken in een hut van riet. Dat stuk rietland werd ook niet
gemaaid.
Na het vinden van een koevoet in 1948 achter een dak gording, zo werd mij later verteld, werd
mij duidelijk waarom er in die oorlogsjaren een aantal keren in onze boerderij ingebroken werd.
Een aantal kazen en hammen, geadministreerd door de Duitsers, konden op deze wijze
“witgewassen” worden en deel worden van de bewoners van de Dorpsstraat. De opperman
(hoofd marechaussee in Nieuwkoop) werkte daaraan volop aan mee en vroeg of er ook voor
hem een kaasje overbleef.
In zeer onvrije omstandigheden weten mensen elkaar te vinden, samen te werken en elkaar te
steunen, zonder kennis van welluidende theorieën.
Terug naar deze tijd.
Moeders nemen nog steeds dagelijks het initiatief om de kinderen naar school te brengen.
Een jongerenwerker trekt nog steeds met jongeren op, om hen te wijzen naar een toekomst van
samen delen.
Een basishouding van mensen moet er zijn, die deze beweging naar elkaar er in houdt.
In oorlogstijd was dat aan te wijzen, maar ook nu, in deze tijd en ook in het stadsdeel Laak..
Mijn ervaring is dat voor het samenbrengen van mensen, ook in Laak geen ingewikkelde en overgeleverde verhalen noodzakelijk zijn.
Zoals kinderen een bal nodig hebben om daar wat mee te doen … spelen, stuiteren en zo blij met
elkaar omgaan, zo hou ik mij vast aan overgeleverde verhalen met het eenvoudige wachtwoord
van toen en nu ……
………………….
Zo kun je met weinig woorden blijven optrekken met de ander, wie het ook is. Bruggen worden
dan geslagen in kwade dagen en zeker in goede dagen.
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Hof van Heden
De afgelopen maanden hebben ondergetekende, Mieke Sep en Debbie Koning, een ad hoc samengestelde werkgroep, gesproken met het Stadsdeelkantoor Laak over opwaardering Hof van
Heden.
Een opknapbeurt van het groen, ruimere openingstijden, activiteiten in de zomertijd en stimuleren ruimer gebruik van het mooiste park in het hart van Spoorwijk, zijn de eerste aandachtspunten.
De werkgroep zoekt meer bewoners die zitting willen nemen in de werkgroep om de doelstelling
gestalte te geven. Bijvoorbeeld op mooie dagen in het park bijeenkomsten te organiseren.
De bewoners van de Oltmanstraat, Beetsstraat, Amazonestraat en Alberdingk Thijmstraat die uitzicht hebben op het park, wil ik met name uitnodigen om mee te doen in de werkgroep. Anderen
zijn ook meer dan welkom.
Bewoners van Spoorwijk die geïnteresseerd zijn in de schoonheid van Hof van Heden en mee willen werken in de werkgroep om meer buurtbewoners naar deze schoonheid te lokken, kunnen
zich opgeven en mailen naar julialaantje@outlook.com
In de mooie zomer van 2017 kan de gevormde werkgroep daar verder vorm aan geven. Het
Stadsdeel Laak is blij met het initiatief en wil alle medewerking aan geven aan dit initiatief van
Buurtbewoners.
De werkgroep, namens deze, Henny Koot julialaantje@outlook.com
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Jaarverslag 2016 BOS—wijkvergadering maart 2017
Het jaarverslag van de Bewonersorganisatie over het jaar 2016 is te vinden op
onze website—www.spoorwijk.org . Hier een beeldverslag.
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Terugblik Verkiezingsdebat Laak & Spoorwijk
In de aanloop naar de Tweede Kamer Verkiezingen vond op 7 maart jl. in het Laaktheater het Verkiezingsdebat Laak & Spoorwijk plaats. Marjan Wesselingh, voorzitter van de Bewonersorganisatie Spoorwijk opende het debat. Onder leiding van gespreksleider Maarten Haverkamp debatteerden de afgevaardigden van PVDA, VVD, Partij voor de Dieren, Groenlinks, D66, CDA, Christenunie/SGP en SP in de paneldiscussie met elkaar over de onderwerpen Sociale Onzekerheid,
Schuine Zaken en Uitburgering. Zo’n 40 bewoners uit het stadsdeel Laak waren naar het theater
gekomen om mee te debatteren en kritische vragen te stellen aan de panelleden. Een paar gehoorde reacties na afloop: ‘Het debat heeft mij wel tot inzichten gebracht op welke partij ik
straks ga stemmen’, ‘Het ging veel over Spoorwijk en Laak, maar ik miste de items van Zorg’.
Hoewel het theater niet helemaal vol zat, was het een goed debat. Beschaafd, concludeerde gespreksleider Maarten Haverkamp na afloop.
Het debat was een initiatief van de Bewonersorganisatie in samenwerking met het Laaktheater
en de lokale vertegenwoordigers van de politieke partijen. De bewonersorganisatie organiseerde
het debat omdat het debat een kans is de politiek dichtbij te zien en te spreken, maar ook om
vragen te stellen. En, heel belangrijk, de politiek vertegenwoordigt onze belangen. Door het politieke nieuws en debatten te volgen krijg je een beter inzicht in wat er speelt en wat de standpunten van de politieke partijen zijn. Dat kan je weer helpen bij het maken van je eigen politieke keuzes als er weer wat te kiezen valt. Terwijl we dit schrijven, wordt er gewerkt aan de kabinetsformatie. Lukt het om rekening houdend met de uitslag van de verkiezingen een regering te vormen
met de VVD, Groenlinks, CDA en D66? Over 2 jaar zijn er weer verkiezingen, dan op gemeenteraadsniveau.

Terugblik Tweede Kamer Verkiezingen in Spoorwijk
Op 15 maart was het dan zo ver. Nederland mocht naar de stembus
om mee te bepalen wie het land gaat regeren. De mensen in Spoorwijk
konden stemmen in het stemlokalen in het Laaktheater, in De Oase, in
De Wissel en in Basisschool De Spoorzoeker.
Goede opkomst!
Van de 5495 kiesgerechtigden in de wijk, gingen er uiteindelijk 3336
daadwerkelijk naar de stembus. En dat is met 60,7% een hoge opkomst.

Stembureau

Centrum De Wissel

OBS De Spoorzoeker

Aantal kiesgerechtigden

1354

1400

1612

1129

5495

Aantal toegelaten kiezers

1058

706

797

738

3299

Aantal ongeldige stemmen

7

7

1

9

24

Aantal blanco stemmen

2

2

6

3

13

1067

715

804

750

3336

78,80%

51,07%

49,88%

66,43%

60,71%

Aantal uitgebrachte stemmen
Opkomstpercentage
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PAS OP VOOR BABBELTRUCS !
Vaak zijn het ouderen die slachtoffer worden van babbeltrucs. De
politie en de gemeente Den Haag maken zich daar zorgen over. Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw spelden met
maar één doel: Bij u binnenkomen en u iets afhandig maken. Het kan
zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, maar het onbeleefd
vindt zo iemand niet te woord te staan of binnen te laten. Toch …
laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit ook vindt.
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriendelijk ogend tot vertrouwenwekkend, van
man tot vrouw en van jong tot oud. Ze zijn niet vooraf te herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen
en zich voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf, of als nieuwe buur. Ze
kunnen uw hulp vragen, bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, of ze willen u iets aanbieden. Smoesjes die geloofwaardig klinken. Maar laat u niet foppen, ze willen maar één ding en
dat is bij u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader - soms zijn het er meer - dat u wordt
afgeleid en wanneer hij of zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.
Wat kunt u het beste doen?
Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt
u het niet? Vraag dan eerst wie het is en wat hij of zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel
dan 112.
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstandhouder. Of laat een deurspion in
deur zetten. Via de gemeente kunt u een gratis deurspion en/of kierstandhouder ontvangen.
Bezoek de site: www.denhaag.nl/gratisdeurspion en/of www.denhaag.nl/gratiskierstandhouder
Zo kunt u zien wie er voor de deur staat zonder uw deur open te doen.
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of
instelling te zijn. Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak.
Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.
Laat nooit zomaar mensen uw huis binnen. Om aan buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in paniek. Blijf altijd rustig en probeer met praten de man of
vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed naar de man of vrouw en probeer te onthouden hoe hij
of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk dan door het raam waar ze heen lopen. Bel direct 112 en
vertel uw verhaal.
Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon
maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis
binnen om uw spullen te stelen. Ook kunt u kijken of er een WhatsApp groep in uw straat of
buurt actief is of kunt u deze zelf oprichten samen met uw buren. Meer informatie hierover
vindt u op de website van de gemeente Den Haag: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/
wonen-en-bouwen/to/WhatsApp-voor-veiligheid-2.htm
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LAAKTHEATER ZOEKT JOU!
Mis je iets in ons programma dat je graag zou willen zien of doen? Kom dan praten!
Een groot gedeelte van onze programmering is begonnen met mensen met een idee die gewoon
eens een kopje koffie kwamen drinken. Mensen die in Laak wonen en of werken. Zij bepalen samen met ons wat er te zien is in hun eigen theater. Zo zijn de wijkbewoners het hart van het theater.
Heb je een idee voor een culturele avond? Dat mag wat ons betreft van alles zijn: film, theater,
stand-up, debat, poëzie of dans, neem dan contact op met Carolien Ruigrok, projectleider wijkcultuur: carolien@laaktheater.nl of 06-40830499.
Altijd op het toneel willen staan?
Laaktheater organiseert ook veel community arts projecten. Dit zijn theaterprojecten die we met
buurtbewoners maken onder leiding van professionele theatermakers. Deze voorstellingen worden gespeeld in het theater, maar ook op locatie in Laak. Lijkt het je leuk om in een voorstelling
mee te spelen? Of juist een rol te spelen achter de schermen door te helpen met decor of kostuums maken?
We zijn altijd op zoeken naar enthousiaste wijkbewoners die aan deze projecten mee willen
doen. En je hoeft echt geen ervaring te hebben. Enthousiasme is het belangrijkste. Aanmelden
kan via ellen@laaktheater.nl of 070 - 393 33 48.
Wekelijkse lessen in Laaktheater
Zing de sterren van de hemel, doe mee met de jaarlijkse kerstmusical, leer pianospelen of dans,
dans, dans! Bij Laaktheater kan je wekelijks diverse dans-, theater-, zang- en pianolessen volgen.
Weekoverzicht
Maandag
16.00-18.00 uur: Zang- en pianoles door Suzanna Aghajanyan
17.30-21.00 uur: Diverse danslessen door dansschool Beweigi
Dinsdag
16.15-17.45 uur (8-12 jaar) en 19.00 - 21.00 uur (12-18 jaar): Laaks Jeugdtheater
19.00-21.00 uur: Line Dance door The Twilight Dancers
Woensdag
13.00-16.30 uur: Zang- en pianoles door Suzanna Aghajanyan
13.00-19.00 uur: Diverse danslessen voor kinderen door dansschool Beweigi
19.00-21.00 uur: Salsa Cubano door Ritmo Cubano
Donderdag
17.00-21.00 uur: Diverse danslessen voor kinderen door dansschool Beweigi
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PREMIÈRE THUIS ONTHEEMD
25 maart, uitgerekend op haar verjaardag ging de eerste solo-voorstelling Thuis- Ontheemd van artist in residence Rajae El Mouhandiz in première. Veel mensen
waren naar het Laaktheater gekomen om de voorstelling bij te wonen en om na afloop de jarige Rajae te feliciteren. Het was een prachtige voorstelling waarin
Rajae het publiek meenam op haar persoonlijke levensreis en haar gevoel van ontheemding. De afgelopen
maanden werkte Rajae bij ons in de buurt aan de voorbereiding en uitwerking van dit eerste theaterproject.
Het is een prachtige voorstelling geworden waarin het
persoonlijke verhaal van Rajae afgewisseld wordt met
muziek en ontroerend mooie liederen.
Na afloop van de voorstelling werd een enorme taart
Foto: Jos van Leeuwen
binnen gebracht en zong het publiek de jarige Rajae
toe. Het was een leuke en bijzondere premièrè. Rajae is inmiddels verder getrokken met haar
voorstelling. Op dit moment van schrijven is zij in Amsterdam. Maar Rajae is later dit jaar ook te
zien in Rotterdam en Nijmegen. Wil je weten waar precies, kijk dan op www.rajae.net/live

KIJK VOOR HET ACTUELE THEATERPROGRAMMA VAN HET LAAKTHEATER
OP WWW.LAAKTHEATER.NL
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10 TIPS: Uit het Veiligheidsoverleg van 8 mei
Maandag 8 mei jl. was in het Buurthuis van de Toekomst in Laak een overleg met afgevaardigden
van de verschillende wijkorganisaties uit Laak, wijkbewoners, de gemeente en de politie. Het
ging over Veiligheid. Speciaal voor dit overleg was een oud-inbreker uitgenodigd een presentatie
te geven. Zijn presentatie was erg goed en grondig voorbereid. Eerder op de dag was hij door
Laak gelopen om een aantal zaken in beeld te brengen. Dingen die beter kunnen op het gebied
van veiligheid. Bewonersorganisatie Spoorwijk was ook vertegenwoordigd en vatte eerder al op
facebook de bevindingen uit de presentatie kort samen als nuttige tips voor iedereen. Maar omdat niet iedereen de pagina van de Bewoners Organisatie Spoorwijk op facebook volgt, vindt u
de tips ook hier.
1.

Attentie Buurtpreventie en Whats app groepen zijn zeer goede buurtinitiatieven. Zeker als
bewoners ook echt laten merken dat ze preventief handelen. Zie je iets ongewoons, bijvoor
beeld een man die over een schuurdak loopt, laat merken dat je hem hebt gezien. Spreek
de persoon aan. (Hallo!) Inbrekers worden nu eenmaal niet graag gestoord en zullen sneller
geneigd zijn weg te gaan.
2. Sluit ramen en deuren goed af. Vergeet daarbij je sleutel niet. Ook als je even de kinderen
naar school brengt of een boodschap doet. Een ervaren inbreker is binnen enkele seconden
binnen en weet door goed opletten dat iemand bijv. de kinderen naar school brengt.
3. Ben je thuis als wordt ingebroken? Bel de politie, maak lawaai, doe het licht aan.
4. Ga je met vakantie? Informeer je buren. Gebruik tijdschakelaars. Laat je buren overdag gor
dijnen open en ’s-avonds dichtdoen.
5. Huis online te koop? Zorg dat geen waardevolle spullen op de foto's staan.
6. Meld op social media niet dat je met vakantie gaat, plaats geen vakantiefoto’s in die tijd.
7. Hang beweegmelders op menshoogte aan de gevel of in je achtertuin.
8. Heb je in je tuin electra-aansluitingen, sluit deze af als je met vakantie bent.
9. Laat geen ladders of kliko’s in je tuin staan, een inbreker kan zo makkelijk bij dat ene open
staande raampje komen.
10. Graveer waardevolle spullen of gebruik onzichtbare inkt.

Volgt u de Bewonersorganisatie Spoorwijk al op Facebook? Bezoek en like
onze facebookpagina. Zoek op Bewoners Organisatie Spoorwijk. Boordevol
nieuwtjes, activiteiten, tips, foto’s en filmpjes over onze wijk.

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
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De Spoorzoeker is gezond!
De Spoorzoeker heeft naast het certificaat Veilige School
nu ook het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Spoorzoeker zien dat de
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Spoorzoeker is trots op dit
behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij
aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een
gezondere leefstijl. Zo zorgt de Spoorzoeker voor actieve
en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een
fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat voeding. Hiervoor worden diverse activiteiten ingezet.
Wij zij allemaal trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze
school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is!”
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten
over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl
Vandaag hebben alle kinderen een bidon gekregen met het logo van de Spoorzoeker erop. Ook is
er vandaag op ons schoolplein een buitenkraantje gerealiseerd, zodat de kinderen buiten water
kunnen tappen bij warm weer!

TE KOOP VOOR DE LIEFHEBBER:
Een Eeuw Spoorwijk voor 5 euro.
Een unieke kijk in de geschiedenis van Spoorwijk!
Op te halen bij de bewonersorganisatie op dinsdag of donderdagmiddag na telefonische afspraak, TEL. 070 – 205 22
05, of op andere werkdagen bij de i-Shop Balie in Wijkcentrum de Wissel, Betsy Perkstraat 14.
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Op de schop… Sloopplannen in Spoorwijk
In Spoorwijk staan zo’n 100 huurwoningen die op de nominatie staan om gesloopt te worden.
Het gaat om een aantal woonblokken aan de Jonathanstraat, de Schimmelweg en de Van
Meursstraat. De woningen van woningcorporatie Haag Wonen voldoen niet meer aan de eisen
van deze tijd. Door de bouw en vervlochten constructie is het bijna niet mogelijk om de woningen te moderniseren en verbeteren. De huizen moeten afgebroken worden om plaats te maken
voor nieuwe, betere woningen. Het nieuws komt niet uit de lucht vallen. Er is al langer sprake
van. De huidige bewoners zijn op een informatieavond en daarna per brief geïnformeerd over
de sloopplannen.
Vanaf 1 januari 2018 start volgens planning
het actiegebied. Dat betekent dat bewoners vanaf dat moment met voorrang kunnen verhuizen. Op welke dag en in welke
maand de daadwerkelijke uitvoering van
het project van start gaat is op dit moment,
helaas, nog niet bekend. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat in 2019 wordt begonnen met de uitvoering. En ook is nog niet
bekend waar de huidige bewoners naar toe
moeten als hun huis er straks niet meer
staat. En kunnen zij na de sloop weer terugkeren in de wijk? Prangende vragen
waarop de woningcorporatie en de bewonerscommissie in dit stadium samen helaas
nog geen antwoord hebben geformuleerd
en dat brengt een gevoel van onzekerheid
met zich mee voor de bewoners.
Een aantal bewoners heeft zich verenigd in de Bewonerscommissie Spoorwijk Sloop. De commissie treedt op als belangenbehartiger van de bewoners van de woonblokken die gesloopt
gaan worden. Samen met Haag Wonen maakt de bewonerscommissie afspraken in een Sociaal
Plan en een Beheerplan. In het Sociaal Plan worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het
moment van uitbetaling van de verhuiskostenvergoeding en de (on)mogelijkheid voor bewoners
om terug te keren. In het Beheerplan worden afspraken gemaakt hoe de bewoners en Haag Wonen samen de buurt leefbaar houden tot het moment van sloop. In een eerste enquête heeft de
bewonerscommissie de bewoners gevraagd naar hun wensen. Twaalf, voornamelijk oudere bewoners, hebben in eerste instantie aangegeven wel te willen verhuizen. Zo’n 55 andere bewoners keren na de sloop het liefste terug in Spoorwijk. En niet onbegrijpelijk, Spoorwijk is een fijne wijk. Maar kan het ook? Dat is de vraag die hen terecht bezighoudt. De bewoners hopen dat
in goed overleg een passende oplossing wordt gevonden en dat ze gauw weten waar ze aan toe
zijn.
Bewonerscommissie Spoorwijk Sloop
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WELKOM BIJ EETCLUB SADIE’S KITCHEN!
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.
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 juni 2017 en altijd op donderdag:
1 juni, 15 juni en 29 juni

Elke laatste zondag van de maand is er BINGO in de Wissel !!
Met leuke prijzen, hapje en drankje:
Data: 28 mei , 25 juni, 24 september

Nieuw Bestuur
Op 21 maart is het nieuwe bestuur van de Bewonersorganisatie gekozen.
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Terugblik Viering Internationale Vrouwenweek 6 & 7 maart in Laak
Maandag 6 maart , vrouwen uit Laak gingen naar de Haagse Hogeschool. Samen met studentes
bezochten zij de tentoonstelling “Vrouwen hebben nooit stilgezeten” van Mieke Schlaman. Zij
heeft met haar camera 30 jaar lang vrouwen gevolgd in hun strijd voor een beter leven.

Verschillende vrijwilligsters, deels actievoerders van vroeger, gaven een rondleiding. Samen in
gesprek over de positie van de vrouw vroeger en nu. Vrouwen uit Laak ontdekten niet alleen
dat vrouwen samen strijd gevoerd hebben voor een beter leven maar ook dat veel verworvenheden inmiddels door bezuinigingen te niet zijn gedaan zoals de vrouwenvakschool, zwemmen
voor vrouwen.
Dinsdag 7 maart was een feestelijke dag in wijkcentrum de Wissel, i.s.m. de Jeroenschool, Oase,
Laaktheater, El Moustaqbal, Haagse Hogeschool en Vrouwenplaza.

Belangrijk onderdeel van de dag was de discussieronde. Hierbij gingen vrouwen uit Laak in gesprek over 7 maatschappelijke onderwerpen, aan de hand van de fototentoonstelling. Ook waren een aantal Haagse politici aanwezig, om te luisteren wat er leeft onder vrouwen in Laak. Er
werd levendig gediscussieerd en onderwerpen als armoede, onderwijs, veiligheid op straat, etc.
passeerden de revue. Het resultaat 7 overvolle flapovers, boordevol aanbevelingen voor de politiek. In juni/juli zullen ze aan de gemeentepolitiek worden gepresenteerd.
Na een heerlijke lunch en optreden van een Koerdische dansgroep kon iedereen kiezen uit een
muziekluistersessie en workshops dans en zelfverdediging.
Wat ons als 2 stagiaires, die deze dag voor het eerst in Laak meemaakten was de opkomst van
de vrouwen. Het was mooi om te zien dat er vrouwen van verschillende culturen aanwezig waren. Eensgezind spraken zij over thema’s en vulden elkaar aan. De conclusies werden gepresenteerd en zullen later nog officieel aangeboden worden aan de politiek.
Al met al 2 geslaagde dagen!
Naomi van Brakel en Sherelyn Suares
Meer info: Noortje van der Kaaden, Stichting MOOI, in Wijkcentrum De Wissel.
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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

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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Meer bewegen voor ouderen!
Genoeg stil gezeten?
Doe dan gezellig mee met ‘Meer bewegen voor ouderen’ o.l.v. Zeher Aydogdu
op:
Maandag van 9.30 - 11.30 uur
Maandag van 14.00 – 16.00 uur
HVV Laakkwartier, Jan van Beersstraat 69
Dinsdag van 12.00 – 13.00 uur
Donderdag van 9.30 - 10.30 uur
Wijkcentrum Cromvlietplein, Cromvlietplein 120
Kosten: Met ooievaarspas € 4 euro en zonder € 8 euro per
maand.
Meer weten?
Bezoek de les of bel Zeher Aydogdu, 070 205 23 90.

Zwemclub ‘De Dolfijn’
Zwemmen is gezond en lekker. Het zwembad
in Woonzorgcentrum Steenvoorde aan de
Generaal Spoorlaan 62, heeft nog enkele
plaatsen voor zwemmers.
Heerlijk zwemmen in een verwarmd bad op woensdag van 10:00 tot 11:00
uur. Kosten € 12 per maand.
Meer weten? bel 070 390 21 82 of 070 391 07 25
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HUISWERKBEGELEIDING

Elke woensdag van 16.00 tot 17.45 uur
Veel kinderen hebben ondersteuning nodig bij het maken van hun huiswerk. Op
school krijgen ze niet altijd de individuele hulp aangeboden die ze nodig hebben.
Hierdoor kunnen hun schoolprestaties achteruit gaan. Vadercentrum Adam organiseert huiswerkbegeleiding voor leerlingen van 12 tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs.
Het Vadercentrum beschikt over een groot aantal vrijwilliger-docenten, die zich voor
dit project op de woensdagmiddagen willen inzetten. Heeft u op een woensdagmiddag net geen tijd ? Geen probleem. De vrijwilligers kunnen in overleg ook op afspraak werken.
Heeft u een kind, dat deze huiswerkbegeleiding goed kan gebruiken of heeft u zelf
een klein steuntje in de rug nodig? Aanstaande woensdag bent u van harte welkom.

Jonckbloetplein 24 2524 AR DEN HAAG
TEL: 070 205 2410
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Jeroenschool

ZOMERACTIVITEITEN IN WIJKCENTRUM DE WISSEL
MAANDAG

DINSDAG

De Oase

(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 p/m)

18.30 – 20.00 uur

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

10.00 – 11.00 uur

(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 p/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 p/m)

18.00 – 19.00 uur

(O) Oasegebed

19.10 – 19.40 uur

(OJM) Mode & kniples (€ 6 p/m)

19.00 – 21.00 uur

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

10.00 – 11.00 uur

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

13.30 - 14.30/14.30 – 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 p/m (€ 5,50 ovp €3,50)*

17.00 – 19.30 uur

(M) Wereldkeuken, bewoners koken voor de wijk 1xp/m (€ 5,50
ovp €3,50)*
(M) Kaarten-Jokeren (€ 7,50 voor 6 weken)

17.30 – 19.30 uur

(M) Open ontmoeting

09.00 – 14.30 uur

(O) Buurtkoffie

14.00 - 16.00 uur

ZATERDAG

(O) Kroko’s, christelijke kinderclub

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 & VRIJj

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 Schoolplus 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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SPEELPLEINTJE OPGEKNAPT ‘WE KUNNEN WEER LEKKER BOARDEN’
Wat een geweldige verrassing is dit! Lang was dit pleintje in onze wijk toch wel een beetje een
raar pleintje met een harde ruwe ondergrond waar je eigenlijk niet lekker kon spelen. Maar de
gemeente heeft stoere mannen gestuurd die het pleintje op de hoek Sinjeur Semeynsweg/
Schimmelweg hebben voorzien van een nieuwe gladde toplaag. Zoals een van de kinderen al zei
‘we kunnen weer lekker boarden’.
Nu worden er weer balspelletjes gespeeld (stand in de mand, voetbal enz) en zoek je skates
maar op, want op deze toplaag kun je ook prima rolschaatsen, skaten, hooverboarden of pennyboarden!!! Super bedankt aan iedereen die hiervoor heeft gezorgd.

WORKSHOP SARMA MAKEN
zondag 9 april jl. werd in de Hobbytuin aan de Schimmelweg de
feestelijke aftrap gegeven voor een uniek samenwerkingsproject
tussen de wijnboeren van de stadswijngaard aan de rand van onze wijk en een groep Turks-Nederlandse dames uit Spoorwijk.
Meysur Bijl, opbouwwerker van Stichting Mooi begeleidt het
project. Zij bracht de stadswijnboeren en de dames met elkaar in
contact. De dames gaan leren hoe en op welke momenten in het
groeiproces de wijnbladeren van de ranken in de wijngaard geplukt kunnen worden. De bladeren zijn namelijk uitermate geschikt voor het maken van Sarma, een smaakvol en gezond Turks
gerecht waarbij de wijnbladeren worden gevuld met rijst of bulgur, kruiden en andere ingrediënten.
Het plan is er een leuke workshop van te maken voor buurtbewoners, hobbytuinders, wijnboeren en iedereen die het leuk vindt. De datum is op moment van schrijven helaas nog niet bekend.
Op z’n vroegst in juni en anders in september.
Geïnteresseerden voor de workshop ‘Bladplukken smaakt naar meer’, kunnen zich opgeven bij
Meysur Bijl van Stichting Mooi. Voor meer informatie of aanmelden, stuur
een mail naar m.bijl@stichtingmooi.nl
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Computerles in Wijkcentrum De Wissel
Heeft u moeite met het gebruik van computers en zoekt u een plek waar u het op eigen tempo
kunt leren? Dan zijn de computerlessen bij het Wijkcentrum De Wissel de oplossing voor u.
De computerlessen in het wijkcentrum worden verzorgd door 4 stagiaires.
De computerlessen bestaan uit 3 lesprogramma's. Ieder lesprogramma kost €6.
U kan zelf bepalen hoeveel lesprogramma's u wilt doorlopen. Ook bepaalt u zelf hoe lang u over
een lesprogramma doet.
Het computerprogramma dat gebruikt wordt, stelt u in staat om de basiskennis en vaardigheden
aan te leren. U kunt zich zo op eigen tempo verder ontwikkelen. Het is een interactief en creatief
programma. Door middel van filmpjes en opdrachten leert u zo de basisvaardigheden.
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, dan kunt u altijd langskomen bij Wijkcentrum De Wissel. Ook kunt u bellen of mailen naar onderstaande gegevens.
Hoofdcoördinator
Sherelyn Suares
Stagiaire Servicepunt XL
s.suares@xtra.nl

Wijkcentrum De Wissel
Betsy Perkstraat 14
2524 XT, Den Haag
070 – 205 23 90
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Slagerij

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

Met waardebon:
Een kilo kip kipfilet & Een kilo
hamlappen samen 10 EURO

Altijd vers en voordelig
www.hetzuiderpark.nl

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

0900-044 33 22
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
088-886 80 00
394 01 94
0800-023 32 22
262 99 99
0800-285 40 70
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

TED
DE GOEDKOPE SLIJTERIJ
Sixpack Heineken 33 cl
€ 3,99
Eigen merk jonge jenever 1 ltr € 9,99
Eigen merk Vieux , 1 ltr
€ 10,64
Clan Murray Scotish Whiskey
1 ltr € 14,69

Goeverneurplein 7
Telefoonnummer : 393 33 80

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 Groot Laakkwartier
‘t Zandje - sporthal

393 33 48
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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