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Colofon
Redactie
Ingrid Kamminga
Marjan Wesselingh
Voorbereiding
Trudy Hollander
Drukkerij
Deniz, www.drukkerijdeniz.nl
De Spoorwijzer heeft een oplage van
3.200 stuks die huis aan huis door heel
Spoorwijk verspreid wordt.
Kopij inleveren voor editie 3 van de
Spoorwijzer voor 1 augustus 2020.

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”
i.v.m. COVID-19 geen bezoek
Postadres:
Postbus 16600
2500 BD Den Haag
Telefoon 070-205 2205
bos@spoorwijk.org
www.spoorwijk.org

Van de Bewonersorganisatie
In maart zou een wijkvergadering gehouden

worden en die ging plots niet door, we moesten met zijn allen zo veel mogelijk thuis blijven.
Desalniettemin had de kascommissie al de
controle uitgevoerd. Daaruit bleek weer dat
BOS er goed voor staat.
Er was zelfs voldoende reserve om een hele
winterkermis te organiseren.
En zo is toch weer een heel jaar afgesloten.
Een grote pluim voor de penningmeester Eddy de Vries. Een grote aderlating dat hij nu
naar Rotterdam verhuisd is.
Daarnaast nemen we ook afscheid van Marijke Pawiro en Astrid Maagdenberg.
Eddy, Marijke en Astrid: Enorm veel dank
voor jullie uitstekend werk!
We zullen jullie missen!
Maar inmiddels hebben ook een aantal nieuwe gezichten zich aangekondigd:
Trudy Hollander gaat de administratie verzorgen. Zij is geen onbekende bij bewonersorganisaties.
Als nieuwe bestuursleden verwelkomen wij
Marjolein Slot-Houber en Urmila Sewdaja.
Beiden van harte welkom.
En zo kan weer met frisse energie een nieuwe zomer starten!
Van de redactie

www.facebook.com/BewonersOrganisatieSpoorwijk
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Vrijheid!
- gedachten van de redactie Wie had ooit gedacht dat kort na de vorige Spoorwijzer opeens alles anders zou worden? Als dit
nummer uitkomt, hebben we al meer dan 75 dagen beperkte vrijheden doorstaan. Lastig, zeker!
Alles staat op zijn kop. Bijna niets gaat als gepland. De lijst van afgelaste activiteiten is langer dan
de Spoorwijzer. Er zijn veel mensen ziek geworden en het virus houdt ons nog altijd in zijn greep.
Maar is alles dan kommer en kwel?
Welnee: Spoorwijk Leeft! Spoorwijk Bloeit! De zomer is volop in aantocht en we hebben zelden
zo’n mooi voorjaar gehad. En ondanks alles mogen we daar ook buiten van genieten. Wel met
voorzichtigheid. En ons houdend aan de regels. Het ziet er naar uit dat heel veel beter wordt. En
er zijn volop initiatieven om elkaar te steunen.
4 en 5 mei hebben we nog op afstand 75 jaar vrijheid gevierd. Met een geslaagde actie van de
bewonersorganisatie hebben veel mensen de vlag uitgehangen. Een mooi moment ook om stil te
staan bij onze geschiedenis, en het belang van die vrijheid. En alle mensen die zich daar voor inspannen. En toch ook een heel gedenkwaardig moment hoe dit in klein gezelschap op het Ledeganckplein, door het bestuur van de Multi Culturele Werkgroep, MCW, herdacht werd.
Stadsdeeldirecteur Lawrence Eghosa legde een krans.
Inmiddels zijn de meeste scholen al weer opgestart en gaan buitenactiviteiten al weer een beetje
draaien. Nee, geen grote evenementen voorlopig. Dat is goede aanleiding om juist nu naar je
buur(t) om te kijken. Er worden al weer kleine activiteiten georganiseerd. Er zijn veel buren die
iets voor elkaar doen. Er zijn al pop-up BBQs gespot. Het vakantiebos van Don Bosco Rijswijk gaat
van 11 t/m 28 augustus weer los. En van 12 t/m 14 September is de Buurtcamping Laak aldaar.
Kortom: genoeg om naar uit te kijken. Natuurlijk, gezien de onzekerheid raden we wel aan telkens de sociale media raad te plegen om op de hoogte te blijven van de laatste details. Maar de
zomer is er vrijwel en we gaan er van genieten!
Kleine foto-impressie van de 4 mei dodenherdenking. 75 jaar Vrijheid. Sober herdacht.
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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. Veiligheid in de wijk zal zeker ook naar voren komen.
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 9 juni om 18.30 uur bij de ingang van de Oase aan de Van Meursstraat 1. 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 2019
Alarmering trams, nog steeds stuk
Halte bus 26 niet aangepast

Ferrandweg-Hildebrandplein
Halte
Ledeganckplein/station
Moerwijk

Posthoorn wordt niet bezorgd
Heel Spoorwijk
Aanvegen achter de woningen bij de poorten (tekening
gemaild)
Amazonestraat
Slechte verlichting J. van Beersstraat
de Genestetlaan richting Rijswijk
Woningen verzakken door droogte en zware vrachtwagens
Sinj, Semijnsweg
Graag borden geen honden bij kinderspeelplaats

Speeltuin Schimmelweg

Vorming werkgroepen in Spoorwijk
Met de komst van de lente borrelen allerlei ideeën op, niet zozeer over borrels, maar over onderwerpen
die bij bewoners van Spoorwijk (kunnen) leven en die na bundeling nader uitgewerkt kunnen worden. Wilt
u ook meedenken over zo’n onderwerp? Neem dan contact op met bos@spoorwijk.org
Gastransitie
Van overheidswege is aangegeven dat het gas als warmtebron haar langste tijd gehad heeft en moet
vervangen worden door iets anders, warmte uit grondwater, uit zonnepanelen of wind, waterstof of kernenergie. Hoe zit dat in Spoorwijk.
Steenbreek
Ook Spoorwijk heeft in de openbare ruimte veel verharde oppervlakken, zoals wegen van asfalt, van
straatstenen, trottoirs, enz.
Op stadsdeelniveau zijn er al acties gaande om in het particuliere domein de stenen bedekkingen op te
ruimen en of zo te laten of te vervangen door waterdoorlatende materialen. Doel is om te voorkomen dat
het grondwaterpeil nog verder zakt.
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Kleurrijk Festival
Helaas, het 19e Kleurrijk Festival komt pas
weer in 2021. Gezien de onzekerheid op dit
moment worden er nog geen grote Festivals
georganiseerd. Maar volgend jaar rekenen
we weer op jullie!

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.

Geloven in Spoorwijk
Op zondagen gaan er binnenkort weer samenkomsten beginnen.
De Oase werkt samen met “In de Praktijk—
kerk in Spoorwijk”.
Nog even zijn er elke zondag om 10:30 live
uitzendingen via het Facebook kanaal van .
In de Praktijk—kerk in Spoorwijk. Kijk ook
eens mee op die Facebook pagina!
Tot ziens en kom binnenkort gewoon weer
eenslangs in de Oase
Buurt– en Kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag

Op verschillende plaatsen in de wijk zijn
Kliko’s teruggekeerd! Bij bankjes waar de
prullenbakken gauw vol waren is nu meer
dan genoeg ruimte. Help je dus ook mee
het er schoon te houden?
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Don Bosco is weer gestart met buitenactiviteiten.
Maar hoe pakken we dat aan?
- we zijn geopend voor kinderen, helaas nog niet voor ouders en verzorgers. u kunt uw kind brengen tot
de deur en hem/haar daar weer ophalen na afloop van de activiteit
- we wassen onze handen nóg vaker en hebben desinfectie bij de entree
- medewerkers met de minste gezondheidsklachten blijven thuis. dit verwachten we ook van onze bezoekers. als wij twijfelen, kunnen we je verzoeken naar huis te gaan. veiligheid boven alles!
- we maken al onze contactpunten (kranen, deurklinken, meubilair) extra vaak schoon
Twijfel je of heb je nog meer tips? Mail marlies@donboscorijswijk.nl
We hopen je te verwelkomen op onze woensdag- of donderdaginstuif! En in augustus voor het Vakantiebos
In de komende weken gaan we ook weer open voor verhuur en andere activiteiten.
VakantieBOS van 10-28 augustus. Leeftijd 4 t/m 12 jaar. Helaas geen tieners deze keer.
LET OP. Tickets gaat uitsluitend via voorverkoop. Hou de website in de gaten

Vossen gesignaleerd in Spoorwijk!
Het is heus waar. er worden vossen gesignaleerd in Spoorwijk.
Woensdag 26 augustus, moet u niet raar opkijken wanneer u een vreemde snuiter door de wijk ziet stuiteren. Die hoort dan waarschijnlijk bij de Vossenjacht.
Corona heeft voor veel veranderingen en aanpassingen gezorgd.
Voor Spoorwijk betekend dat er veel jaarlijkse activiteiten dit jaar niet door kunnen gaan.
Als bewoners organisatie, wilden wij dit jaar niet geheel activiteiten-loos laten voorbij gaan.
Volgens de corona regels, met 1,5 meter afstand en geen samenkomst op een locatie, hebben we een
vossenjacht bedacht.
Een beetje om buitenspeeldag te compenseren, dus voor de kinderen, volwassenen mogen ook mee
doen.
Lekker in beweging door de hele wijk.
Wat is dat, een vossenjacht?
Er zijn een aantal deelnemers, verkleed en duidelijk herkenbaar op een bepaalde locatie in de wijk staan.
Deze persoon wordt een vos genoemd.
Deze vossen moet je opsporen. Ze staan op een vaste locatie, de vossen verplaatsen zich niet.
Iedereen die mee wil doen, gaat door de wijk lopen (of fietsen) en op zoek naar de vossen.
Bij deze Vos, is een letter te lezen, die je opschrijft en na afloop maak je een woord/slogan.
Die lever je in. Er zijn cadeaubonnen te winnen.
Graag zien we jullie allemaal.
26 AUGUSTUS tussen 13 en 16 uur
START LEDEGANCKPLEIN.
Daar krijgt u een deelname formulier voor de puzzeltocht, deze levert u na afloop weer in.
Houd rekening met de anderhalve meter regel, bij het
ophalen en inleveren van het formulier.
Ook bij de vossen. Blijf in beweging door de wijk, voorkom samenkomst, bijvoorbeeld te lang blijven
staan bij een vos, waardoor er teveel personen op een locatie bij elkaar staan.
Wij wensen jullie alvast heel veel plezier bij deze speurtocht.
Bewoners Organisatie Spoorwijk
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Jaarverslag Activiteiten Bewonersorganisatie 2019
I.v.m. verbouwing van de Wissel heeft BOS haar vergaderingen en soms haar activiteiten op een locatie elders in Spoorwijk gehouden en wel in de Oase, bij Bij-1 en in de Buurtkamer.
In verband met de maatregelen door de coronabesmettingen
is de Ledenvergadering over 2019 niet gehouden. Alle agendapunten zijn digitaal afgehandeld.
Op 15 januari begon voor de Bewonersorganisatie met de nieuwjaarsreceptie. Deze vond dit jaar plaats in de Oase.
De 4 Spoorwijzers kwamen in 2019 op de afgesproken tijd uit. De schriftelijke uitingen van wat BOS aan nieuws in
en om de wijk te vertellen heeft. Daarnaast wordt in alle bescheidenheid door enkele betrokken Spoorwijkers ons
Facebook in de lucht gehouden.
Iedere 2e dinsdag van iedere 3e maand is de Wijkwandeling gelopen, gevolgd door het Leefbaarheidsoverleg.
Een belangrijke verandering in 2019 was de gewijzigde busdienstregeling. Lijn 18 verdween en de buslijnen 22 en
29 kwamen. In plaats van Clingendael kreeg Spoorwijk een directe verbinding met Scheveningen en Duindorp.
Bij het verkiezingsdebat dat op 13 maart in het Laaktheater werd gehouden als voorbereiding op de verkiezingen
voor de Provinciale Staten was het openbaar vervoer ook een van de onderwerpen. Andere onderwerpen waarover gedebatteerd werd was verkeer en grondwateroverlast.
Op 19 maart werd in de Oase de jaarlijkse Ledenvergadering gehouden. Na de verantwoording van de activiteiten
en de financiën werd er gestemd over een wijziging in Huishoudelijk Reglement. Tenslotte werden alle zittende bestuursleden herkozen.
In 2019 mochten we een nieuwe opbouwwerker verwelkomen. In de tweede helft van april is Marlène de Kievith
voor Spoorwijk begonnen.
Op 4 mei 2018 is voor de 24e keer onze vrijheid weer herdacht. Een volle Oase met voordrachten en voor de gedenkplaat bij de Wissel een bloemenhulde.
Op 12 juni was het Buitenspeeldag. Bij de organisatie daarvan wisten we nog niet dat het een gedenkwaardige dag
zou worden. Alles begon goed, maar toen kwam de regen. Een deel kon niet doorgaan, maar Spoorwijk is niet voor
één gat gevangen: veel spelen konden verplaatst worden naar de Oase, dus hadden de kinderen toch een mooie
dag.
Op 22 juni was het gelukkig beter weer en was het Laakfestival een succes. Wij hadden een plekje voor onze activiteiten op de Van Zeggelenlaan.
In augustus werd de Wissel na bijna een jaar verbouwing heropend. Sindsdien is de ingang verplaatst van de Betsy
Perkstraat naar de Van Meursstraat.
Ook in 2019 werd het Kleurrijk Festival gehouden. Dit jaar werd dit op 21 september gehouden op het Ledeganckplein, opnieuw in samenwerking met Oase, Mooi en de scholen.
De bewonersorganisatie sponsorde ook dit jaar het “Eten met en voor ouderen in Spoorwijk” eind december.
Het jaar werd feestelijk uitgeluid met de Winterkermis op 27, 28 en 29 december in het Hof van Heden.
Daarbij heeft BOS meegedaan aan diverse overleggen met Stadsdeelkantoor, deelname aan Uitvoeringsoverleggen,
Multi Cultureel Werkgroep en het meepraten over het park Hof van Heden en over speeltuin Ledeganckplein.
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Poster Buurtcamping insert
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Poster Buurtcamping insert

De Spoorwijzer 46e jaargang

juni 2020

11

Kom je ook naar Bij-1?
De activiteiten van Bij-1 voor kinderen onder de 12 jaar zijn weer voorzichtig begonnen
Wat ontzettend fijn om jullie, de kinderen van de kinderclub weer te zien! We hebben jullie gemist!
Op maandag van 15.15 tot 17.00 uur.
Op donderdag van 15.15 tot 17.00 uur.
Bij mooi weer zijn er ook weer ouder– en kind

De Spoorwijzer 46e jaargang
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Prudens van Duysestraat 18
2524 CN Den Haag
06 19 45 43 47
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Dit is niet de bedoeling: vuilzakken horen erin, niet ernaast!
Spelregels: zo gebruikt u de container
Bekijk hoe u de container moet gebruiken:
Gooi uw restafval in een goed gesloten zak in de container.
Gooi geen los afval in de container. Los afval gaat stinken.
Zet uw vuilniszak niet naast de container.
Zit de container vol? Loop dan naar een andere container in de buurt.
De containers zijn alleen voor huishoudelijk afval (restafval) dat in een vuilniszak past. Grofvuil, zoals een
tuinstoel of wasrek, hoort niet in of naast de container. U kunt dit grofvuil naar een afvalbrengstation brengen of een afspraak maken om het gratis op te laten halen.
Bedrijven mogen de container niet gebruiken.
Gooi tussen 22.00 uur en 7.00 uur géén zakken in de container. Dat maakt teveel lawaai.
In Den Haag heeft u geen pasje nodig om de containers te openen.

Garbage bags don't belong next to the container.
How to use the container See how to use the container:
Dispose of your residual waste in a tightly closed bag in the container.
Do not throw loose waste into the container. Loose waste will stink.
Do not put your trash bag next to the container. Is the container full? Go to another container nearby.
The containers are only for household waste (residual waste) that fits in a garbage bag. Bulky waste, such
as a garden chair or laundry rack, does not belong in or next to the container.
You can take this bulky waste to a waste collection station or make an appointment to have it collected free
of charge.
Companies may not use the container.
Do not throw bags in the container between 10 pm and 7 am. That makes too much noise.
In The Hague you do not need a pass to open the containers.
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Kleurplaat voor de kids
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Ratten overlast
Afgelopen maanden horen we veel berichten van ongedierte overlast
in de wijk.
Muizen maar ook ratten komen steeds meer in en rondom de woningen in Spoorwijk.
Ratten overlast komt met name doordat ze eten zoeken en vinden
rondom de huizen.
Wij doen uitdrukkelijke een verzoek aan alle inwoners van Spoorwijk,
om de Oracs op juiste wijze te gebruiken.
Geen vuilniszakken naast de containers te plaatsen.
Geen vuilniszakken en of etensresten in de tuin, om het huis of in het
groen achter te laten.
Geen brood en of etensresten te voeren aan de vogels in slootjes met
name bij de speeltuin aan de Schimmelweg.
De vogels worden ziek en gaan dood door het gist en zout in deze
deegwaren. Tevens trekt het voeren vogels aan en op die locatie laten
de vogels ook uitwerpselen achter in de speeltuin.
Wegens hygiëne redenen en veiligheid voor de kinderen en u zelf,
verzoeken wij u om etensresten naar de Oracs te brengen.
Er is ook veel restvuil/grofvuil wat naast de Oracs wordt geplaatst.
Dat is een grote irritatie voor veel inwoners.
Het hoeft ook niet. Grofvuil wordt gratis afgehaald als u een afspraak maakt.
U kunt 14070 bellen om dat te regelen.
.
Heeft u al gehoord van de BUITENBETER app?
Via deze app kunt u melding doen van diverse zaken in
de wijk.
Ook voor zwerfvuil, graffiti en ander overlast, maar ook
een wens plaatsen.
Een verzoek voor een bankje, fietsenrek, verlichting oid.
Uit ervaring blijkt dat er snel gereageerd wordt bij zwerfvuil meldingen en oracs die vol zijn of de klep die vast
zit.
De BuitenBeter app kunt u downloaden in de Play Store
of App Store
Door zelf zorgvuldig omgaan met vuil en opletten in de
wijk.
Overlast te melden bij de gemeente via 14070 of via de
BuitenBeter app
Kunnen we komende zomer met elkaar genieten van
een mooi en schoon Spoorwijk
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LAAKTHEATER THUIS DEZE ZOMER
Dit voorjaar heeft het Laaktheater allerlei leuke dingen georganiseerd op alternatieve manieren. Neem gerust een kijkje op ons nieuwe online kanaal: Laaktheater Thuis.
We brengen het leukste en mooiste van onze programmering gewoon gratis bij jou thuis.
Op dit kanaal vindt je lekkere theatersnacks, mooie muziek en dans, voorstellingen en
voorleesvideo's. Je hoeft je in deze tijd waarin we allemaal thuis moeten blijven niet te
vervelen. Neem een kijkje op ons kanaal, we zijn benieuwd wat je ervan vindt! Elke
woensdag is er Urban Lab, en andere dagen nog veel meer.

KIJK VOOR HET ACTUELE
THEATERPROGRAMMA
VAN HET LAAKTHEATER OP
WWW.LAAKTHEATER.NL

Het Blauwe Dorp - Spoorwijk
Aan de Jonathanstraat, Schimmelweg en Van Meursstraat en Doctor Schaepmanstraat ligt nu een kale
vlakte. Woningbouw Haag Wonen verwijst ons naar de website www.haagwonen.nl/over-haag-wonen/deorganisatie/onze-projecten/haagse-hendrik of de bouwer www.heembouw.nl/wonen/projecten/nieuwbouw
-154-woningen-haagse-hendrik/ met een paar impressies.
Een vergunning aanvraag is inmiddels ingediend, maar opening voor andere inzichten wordt daar nog
altijd niet gegeven. De bewonersorganisatie Spoorwijk heeft destijds veel tijd geïnvesteerd om een aantal belangrijke punten samen te ontwikkelen, maar daar zien we nog altijd niets van terug. Het karakteristieke Berlage gevoel met overhangende dakranden, de lokale Super, het groen….
Het lijkt allemaal te zijn verdwenen.
Wel komen er 25 extra sociale woningen in hoogbouw, maar we zien geen enkele parkeerplaats.
Kortom; wat betreft de Bewonersorganisatie toch echt hoog tijd voor de woningbouw om ook met de wijk
te overleggen.
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Fruitwater Recepten
Laat de hete zomer maar komen. Blijf wel goed drinken!
Onderstaand lekkere tips om de zomer goed door te komen.

Plakjes komkommer, plakjes citroen (en eventueel een takje munt).
Sinaasappel plakjes, komkommer plakjes en takjes munt.
Aardbeien met plakjes citroen en wat basilicumblaadjes.
Stukjes sinaasappel met een handje blauwe bessen.
Stukjes watermeloen (zonder schil) met takjes munt.
Plakjes citroen moet een handje frambozen.
Aardbeien met partjes limoen en een paar stukjes komkommer.
Handje vol bosbossen met wat lavendel takjes.
Veel watermeloen stukjes met een paar plakjes komkommer.
Voeg bij je water een beetje rozenwater toe en wat plakjes komkommer.
Stukjes citroen met takjes munt en plakjes limoen.
Voeg wat kokoswater aan je water toe samen met wat stukjes verse ananas.
Plakjes appel met kaneelstokjes.
Stukjes kiwi met stukjes ananas en het vruchtvlees van een passievrucht.
Plakjes komkommer met stukjes limoen, een handje blauwe bessen en wat takjes munt.
Stukjes aardbeien met blauwe bessen, bramen en frambozen.
Partjes mango met plakjes citroen en stukjes ananas.
Stukjes gember (zonder schil) met lange, dunne plakjes komkommer en een takje munt.
Stukjes grapefruit met partjes limoen en een takje munt.
Stukjes sinaasappel met koriander (eventueel een takje kaneel).
Stukjes watermeloen met stukjes kiwi en aardbeien.
Handje frambozen met schijfjes perzik en een takje rozemarijn.
Granaatappelpitjes met een handje blauwe bessen.
Snijd vanillestokjes doormidden en voeg er een handje aardbeien bij.
Aantal kersen (gehalveerd) met wat schijfjes perzik.
Stukjes mango met stukjes papaja.
Stukjes peer met mango of perzik.
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Heeft u gratis een mondkapje nodig?
Voor het vervaardigen van
mondkapjes hebben wij lakens, slopen en dekbedovertrekken nodig.
Kunt u ons helpen of kent u
iemand die ons zou kunnen
helpen?
Bij voorbaat dank !!!!
De sticker van het Vadercentrum op de verpakking
staat er garant voor dat onze mondkapjes GRATIS
worden verstrekt.

----------------------------------------------

Tel: 070-2052410
Vadercentrum Adam
Jonckbloetplein 24
2523 AR Den Haag
Email: info@haagsevaders.nl
----------------------------------------------------------

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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Slagerij

Belangrijke

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

Voor al uw vlees en BBQ
inkopen!
Altijd vers en voordelig
www.hetzuiderpark.nl

Uw dierenspeciaalzaak
De Vrije Vogel
van Zeggelenlaan 100

Wij hebben weer jonge parkietjes zitten,
kom kijken.
Maar houd rekening met 1,5 meter afstand van anderen.
Ze kosten 20 euro per stuk.

Advertentie
Denkt u erover dat u bekender in de wijk
wilt zijn? Dat kan !!

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

0900-044 33 22
205 23 90
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
088-88 68 000
394 01 94
0800-02 33 222
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
Haag Wonen
Handhavingsteam Laak
HTM klantenservice
Huur niet te Duur, Huurteam
Kindertelefoon (14.00- 20.00 uur)

14070
393 46 96
366 08 08
250 70 70
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

Met een advertentie in de Spoorwijzer
bent u huis-aan-huis te lezen, en dat elke 3
Speeltuinvereniging
maanden.
Deze ruimte kost €30 per keer (bij een
abonnement €25 per keer). Maar grotere
formaten zijn ook mogelijk.
Stuur een e-mail naar bos@spoorwijk.org
en u krijgt meer informatie hierover.

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 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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